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Miasto i Gmina 
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statuetką ,,Wędrowca 
Świętokrzyskiego”

n Czytaj, str. 2

Podsumowanie 
roku 2020

n Czytaj, str. 3, 9-10

Milionowe dofinansowania dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego gmina 
Bodzentyn znalazła się na bardzo 
wysokim 386 miejscu na 2477 
gmin w Polsce. Na terenie gminy 
Bodzentyn zawarto umowy 
na inwestycje, z udziałem 
środków unijnych o łącznej 
wartości 132 527 864,22 zł.

Podane liczby odnoszą się do fundu-
szy ze środków UE na lata 2014‒2020 
dostępnych w ramach krajowych 
programów operacyjnych, takich jak 
Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko, a także programów re-
gionalnych, po które mogą sięgać be-
neficjenci na obszarze danego woje-
wództwa. E. Kita
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Teresa Bzymek 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Andrzej Jarosiński  
Zastępca Burmistrza

Dariusz Skiba 
Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn

Szanowni Państwo,
Boże Narodzenie jest szczególnym i magicznym okresem w roku,
który niesie ze sobą wiele dobrych myśli, radość i miłość.
W ten wspaniały świąteczny, a jednocześnie trudny 
czas ze względu na panującą epidemię
składamy Państwu najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, spokoju oraz 
wszelkiej pomyślności. Życzymy 
wielu wyjątkowych i radosnych chwil 
spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
Niech nowy 2021 rok będzie czasem spełnienia 
życzeń składanych przy wigilijnym stole,
a także wielu sukcesów i szczęścia.
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W dniu 7 grudnia br. 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba 
miał zaszczyt odebrać 
nagrodę dla Miasta i Gminy 
Bodzentyn. 

Wyróżnienie w formie sta-
tuetki tzw. „Wędrowca Święto-
krzyskiego” w kategorii,, Gmi-
na turystyczna” otrzymał z rąk 
członka Zarządu Wojewódz-
twa Tomasza Jamki w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Kielcach. 
– Jest to wielkie wyróżnienie 
dla Miasta i Gminy Bodzentyn, 

ponieważ dostrzeżono szereg 
pozytywnych zmian, jakie za-
szły na przestrzeni ostatnich lat. 
Zapewniam, że w dalszym cią-
gu będziemy dążyć do rozwoju 
Gminy Bodzentyn poprzez od-
słanianie jej nowego turystycz-
nego oblicza. Ponadto jestem 
przekonany, że wszystkie reali-
zowane inwestycje w znacznym 
stopniu przyczynią się do lep-
szego poznania bogatej historii 
tego wyjątkowego miejsca. Bez 
ścisłej współpracy ze Święto-
krzyskim Parkiem Narodowym 
na czele z Dyrektorem Janem 

Reklewskim nie byłoby tylu pro-
turystycznych działań t.j. budowa 
ścieżki rowerowej z Krajna przez 
Św. Katarzynę do Bodzentyna, 
rewitalizacja stawów biskupich 
w Bodzentynie, regulacja grun-
tów. Ja jako wieloletni pracownik 
ŚPN rozumiem statutową dzia-
łalność ochrony przyrody parku 
oraz jako doświadczony samo-
rządowiec doskonale rozumiem 
potrzeby związane z rozwojem 
gminy dla dobra mieszkańców. 
Ta symbioza nie zawsze jest 
łatwa, ale możliwa – powiedział 
Burmistrz Dariusz Skiba

Każdego roku, w ramach 
Światowego Dnia Turystyki, 
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego wyróżnia osoby 
i instytucje zasłużone dla świę-
tokrzyskiej turystyki. Światowy 
Dzień Turystyki to święto tury-
stów, ludzi aktywnych, a także 
tych, którzy zajmują się turysty-
ką w ramach działalności sa-
morządowej, gospodarczej, lub 
społecznej. E. Kita

Miasto i Gmina Bodzentyn 
uhonorowana statuetką 
„Wędrowca Świętokrzyskiego”
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W roku 2020 nagrody wręczono w następujących kategoriach:
Przedsiębiorstwo turystyczne –  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAJSAK” 

– Camping Browarny,
Atrakcja turystyczna – Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki,
Gmina turystyczna – Miasto i Gmina Bodzentyn,
Osobowość turystyczna – Marzena Martyńska – Sekretarz PTTK Sandomierz,
Organizacja turystyczna – Oddział Świętokrzyski PTTK.
Specjalne wyróżnienie, tzw. „Super Wędrowca Świętokrzyskiego” za wybitne zasługi dla rozwoju 
turystyki w regionie otrzymał Świętokrzyski Park Narodowy.

Ważna 
informacja!

Zgodnie z zarządzeniem  
nr 115/2020  

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn  

z dnia 27 listopada 2020 r. 
uprzejmie informujemy,  
że Wigilia 24 grudnia  

2020 r. (czwartek)  
będzie dla Urzędu Miasta 

i Gminy w Bodzentynie 
dniem wolnym od pracy.

Wynika to z przepisów 
nakładających  
na pracodawcę 

wyznaczenie dodatkowego 
dnia wolnego, w zamian za 

święto przypadające  
w sobotę - w tym 

przypadku 26 grudnia.
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Rok 2020 r. jest rokiem 
szczególnie ciężkim pod 
względem ekonomicznym 
zarówno dla Polski, jak 
i całego świata. Sytuacja 
spowodowana rozprze-
strzenianiem się koronawi-
rusa SARS-CoV-2, wywarła 
olbrzymi wpływ na życie 
każdego z nas.

W związku z tą sytuacją 
obecny rok budżetowy dla gmi-
ny Bodzentyn od samego po-
czątku stał pod znakiem zapy-
tania. Jednakże pomimo wielu 
trudności udało się zakończyć 
i zrealizować wiele inwestycji, 
o których opowiedział nam Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzen-
tyn Dariusz Skiba.

Głos z Gminy Bodzentyn: 
Czy rok 2020 może Pan zali-
czyć do udanych?

Dariusz Skiba, Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn: – 
Początek 2020 roku był bardzo 
trudny, nikt nie spodziewał się, 
ani nie był przygotowany na tak 
wielki paraliż, jaki spowodował 
rozprzestrzeniający się koro-
nawirus. Gmina Bodzentyn, 
jak każda inna gmina musia-
ła skupić się na zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom 
na wypadek dużo gorszego 
scenariusza, w tym dużo więk-
szej skali zachorowań. Celem 
zabezpieczenia się na taką 
ewentualność wyznaczyliśmy 
miejsce, gdzie mogłyby prze-
bywać osoby chore oraz te, 
które nie miałyby odpowiednich 
warunków do stworzenia sobie 
izolacji domowej. Zakupiono 
łóżka polowe, kołdry, koce oraz 
środki do dezynfekcji. Na szczę-
ście nie doszło do momentu, 
w którym zmuszeni bylibyśmy 
użyć tych wszystkich środków. 
Ze względu na panujące obo-
strzenia w bieżącym roku nie 
odbyło się żadne z większych 

zaplanowanych wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych. Mam jed-
nak nadzieję, że w przyszłym 
roku sytuacja epidemiczna się 
uspokoi i będziemy mogli dalej, 
już normalnym trybem prowa-
dzić działalność w sferze kultu-
ralno-sportowej.

GzGB: Wielu mieszkańców 
zadaje pytania dotyczące go-
spodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Bodzentyn. 
Na jakim etapie obecnie, jest 
realizacja tego wielomiliono-
wego zadania?

– Moim głównym założeniem, 
jakie sobie postawiłem, rozpo-
czynając pracę w samorządzie 
gminy Bodzentyn, było dopro-
wadzenie do końca projektu 
uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej, na którego 
realizację pozyskaliśmy ponad 
44 mln złotych. Program ten 
obejmuje rozbudowę i moder-
nizację istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Bodzentynie, budo-
wę kanalizacji w 16 miejscowo-
ściach wraz z przyłączami oraz 
stacji uzdatniania wody na uję-
ciu wody w Bodzentynie na ul. 
Opatowskiej i Suchedniowskiej 
i we Wzdole Parcelach.

Obecnie realizowane jest 
także działanie dotyczące opra-
cowania kompletnej dokumen-
tacji projektowej dla zadania 
pn. „Budowa nowych i wymiana 
istniejących odcinków sieci wo-
dociągowej oraz wymiana sieci 
kanalizacyjnej’’ oraz „Montaż 
zaworów redukujących ciśnie-
nie (w studniach betonowych) 
na istniejącej sieci wodociągo-
wej, a także montaż hydrantów. 
Miejsce realizacji wodociągów: 
Bodzentyn ul. Kielecka, ul. Su-
chedniowska, ul. Żeromskiego 
i ul. Zadworska. Środki zabez-
pieczone w projekcie na ten cel 
to kwota ponad 9 mln złotych. 
Wartość całkowita realizowa-
nych inwestycji to ponad 95 mln 
złotych. Z całą stanowczością 
oświadczam, że bez powołania 
spółki PUK w 2016 r. nie było-
by możliwe wykonywanie tych 
zadań.

GzGB: Czy w bieżącym 
roku podjęto działania mające 
na celu realizacje nowych in-
westycji w przyszłości?

– W bieżącym roku skupili-
śmy się w głównym stopniu nad 
przygotowywaniem dokumen-
tacji projektowych dla inwesty-
cji drogowych. Część z wyko-
nanej dokumentacji stanowiła 
pomoc rzeczową dla Powiatu. 
Odkąd zostałem burmistrzem, 
dzięki współpracy z Powiatem 
Kieleckim udało się wykonać 
wiele inwestycji, o które miesz-
kańcy zabiegali od wielu lat. 
Jedną z wykonanych, od 3 lat, 
przekazanych dokumentacji 
dla Powiatu był projekt ścieżki 
pieszo-rowerowej w miejscowo-
ści Wilków – Święta Katarzyna 
oraz dokumentacja na budowę 
chodnika przy drodze powia-
towej w Świętej Katarzynie. 
Ponadto w trakcie realizacji 
są dokumentacje dotyczące 
przebudowy i rozbudowy dro-
gi w Wiącce (kwota z budżetu 

gminy 267 525,00 złotych), 
na odcinku Stara Wieś-Parce-
le (67 650,00 złotych), oraz 
na odcinku Skorucin-Orzechów-
ka (138 375,00 złotych), które 
w przyszłości zostaną przekaza-
ne jako pomoc dla powiatu kie-
leckiego. Dodatkowo do budże-
tu gminy zostały wprowadzone 
inne inwestycje na drogach 
powiatowych. W związku z tym 
niedawno podpisałem ze Sta-
rostą Kieleckim kolejne cztery 
umowy na wykonanie doku-
mentacji projektowych w miej-
scowościach: Podmielowiec – 
Nowa Wieś, Podlesie – Cerle, 
Sieradowice Parcele – Siera-
dowice Drugie – Śniadka Druga 
– Śniadka Pierwsza, Psary Pod-
łazy – Hucisko – Wzdół Kolo-
nia. Wartość tych zadań będzie 
znana na początku przyszłego 
roku po rozstrzygnięciu przetar-
gu. Gmina Bodzentyn wykonała 
również dla powiatu projekt bu-
dowy chodnika z Bodzentyna 
ul. Żeromskiego do Psar Starej 
Wsi, w związku z tym będziemy 
apelować do starosty, aby złożył 
ponownie wniosek do wojewody 
na dofinansowanie tej inwesty-
cji. W zaplanowanym budżecie 
gminnym na 2021 r. oraz WPF 
zostały też ujęte inne zadania 
na wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy dróg 
powiatowych wraz z budową 
ciągów pieszo-rowerowych, t.j. 
Wola Szczygiełkowa – Celiny – 
Bodzentyn oraz Dąbrowa Dolna.

Natomiast druga część przy-
gotowywanej dokumentacji 
związana jest z projektami, jakie 
będą realizowane bezpośrednio 
przez gminę Bodzentyn, a in-
westycje wod-kan. przez PUK 
Bodzentyn. Projekty te dotyczą 
między innymi opracowania 
projektów budowlanych w za-
kresie:

CIĄG DALSZY NA STR. 9

Podsumowanie roku 2020
– wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn
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W celu poprawienia bez-
pieczeństwa mieszkańców 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
oraz podniesienia komfor-
tu podróżowania Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
– Pan Dariusz Skiba, Radni 
oraz Sołtysi dzięki swoje-
mu zaangażowaniu podjęli 
szereg starań, aby w Wie-
loletniej Prognozie Finan-
sowej oraz w budżecie 
gminy zabezpieczyć środki 
na remonty dróg.

W ramach współpracy z po-
wiatem kieleckim podjęliśmy 
szereg działań mających na celu 
modernizację dróg powiatowych 
zlokalizowanych na terenie gmi-
ny Bodzentyn.

• Gmina Bodzentyn dnia 
29.06.2020 r. podpisała 
umowy z powiatem kieleckim 
na udzielenie pomocy rzeczo-
wej w formie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych 
na następujące zadania:
• Przebudowa i rozbudowa 
drogi powiatowej nr 0588T 
w miejscowości Wiącka – 
wartość pomocy rzeczowej 
wynosi 267 525,00, zostanie 
udzielona w 2021 r. Realiza-
cja inwestycji rozpocznie się 
w grudniu 2021 roku.
• Budowa drogi powiatowej 
na odcinku Skorucin-Orze-
chówka – wartość pomocy 
rzeczowej wynosi 138 375,00, 
zostanie udzielona w 2022 r. 
Realizacja inwestycji rozpocz-
nie się we wrześniu 2022 
roku.
• Przebudowa i rozbudowa 
drogi powiatowej nr 0584T 
na odcinku od miejscowości 
Stara Wieś do skrzyżowania 
z drogą gminną nr 311017T 
– wartość pomocy rzeczowej 
wynosi 67 650,00 zł, zostanie 
udzielona w 2022 r. Realiza-
cja inwestycji rozpocznie się 
we wrześniu 2022 roku.
- Jednym z priorytetowych 

działań, jakie sobie założyłem 
jako Radny Miasta i Gminy 
Bodzentyn było dokończenie 
rozpoczętego już w 2008 roku 
remontu drogi powiatowej wraz 
z budową chodnika w Wiącce. 
Dzięki tej inwestycji na pewno 

polepszy się stan bezpieczeń-
stwa mieszkańców, jak i wszyst-
kich osób nią uczęszczających. 
Ruch na drodze od zawsze 
był bardzo duży, ponieważ jest 
to jedna z dróg, którą mieszkań-
cy dojeżdżają do Miasta Kielce 
– powiedział Mariusz Matla, 
Radny Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie.

Co więcej, na wniosek 
mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn, Rada Miejska 
w Bodzentynie na sesji, która 
odbyła się dnia 29.10.2020 r. 
wyraziła zgodę na wprowadze-
nie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej kolejnych zadań 
związanych z wykonaniem do-
kumentacji projektowych prze-
budowy dróg powiatowych tj.

• drogi powiatowej nr 0588T 
w miejscowości Podlesie, 
zadanie realizowane będzie 
w latach 2020‒2022. Pomoc 
rzeczowa zostanie udzielona 
Powiatowi Kieleckiemu w roku 
2022.
• drogi powiatowej nr 0609T 
w miejscowości Sieradowi-
ce – Parcele, Sieradowice 
Drugie, Śniadka Druga – 
Śniadka Pierwsza, zadanie 
realizowane będzie w latach 
2020‒2022. Pomoc rzeczowa 
zostanie udzielona powiatowi 
kieleckiemu w roku 2022.
• drogi powiatowej nr 0583T 
w miejscowości Podmielo-
wiec-Nowa Wieś, zadanie 
będzie realizowane w latach 
2020‒2022. Droga ta zostanie 
połączona z drogą powiatową 
prowadzącą z Leśnej w stronę 
sąsiedniej gminy Wąchock. 
Pomoc rzeczowa zostanie 
udzielona powiatowi kieleckie-
mu w roku 2022.
- Realizacja zadań związa-

nych z infrastrukturą drogową 
jest zadaniem niezwykle cza-
sochłonnym, na który należy 
poświęcić duże nakłady finan-
sowe. Przebudowa dróg w na-
szej Gminie ma służyć poprawie 
bezpieczeństwa, polepszenia 
warunków życia mieszkańców. 
W naszej Gminie znajdują się 
jeszcze miejsca, do których 
nie docierają autobusy szkol-
ne, a dzieci pokonują pieszo 
znaczne odległości - powiedział 

Radny Rady Miejskiej Pan Jan 
Wilkosz.

• drogi powiatowej nr 0588T 
w miejscowości Psary Pod-
łazy-Huciko -Wzdół Kolonia, 
zadanie realizowane będzie 
w latach 2020‒2022. Pomoc 
rzeczowa zostanie udzielona 
powiatowi kieleckiemu w roku 
2022.
Ponadto w bieżącym roku 

gmina Bodzentyn udzieliła po-
mocy finansowej i rzeczowej dla 
powiatu Kieleckiego na nastę-
pujące zadania:

• remont drogi powiatowej nr 
0588T w miejscowości Psary 
Podłazy – pomoc finansowa 

w kwocie 62 970,00 zł (inwe-
stycja zrealizowana).
• rozbudowa drogi powiatowej 
nr 0582T polegająca na budo-
wie chodnika w miejscowości 
Siekierno-Podmieście gm. 
Bodzentyn – pomoc rzeczowa 
w formie dokumentacji projek-
towej o wartości 60 393,00 zł, 
pomoc finansowa w kwocie 
260 050,00 (inwestycja w trak-
cie realizacji).
• opracowanie dokumentacji 
projektowej ścieżki pieszo- 
rowerowej w miejscowości 
Wilków- Święta Katarzyna 
oraz wykonanie dokumentacji 
projektowej ścieżki rowero-

Gmina Bodzentyn inwestuje w drogi 
powiatowe i wojewódzkie

 Droga na Siekierno-Przedgrab 

 Droga Siekierno-Podmieście 

 Droga Leśna-Siekierno 
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wej Wilków-Ciekoty – łączna 
wartość pomocy rzeczowej – 
217 000,00 zł.
• przebudowa drogi powia-
towej nr 0314T na odcinku 
Mąchocice Kapitulne – Święta 
Katarzyna 
w latach 2020‒2022 – łączna 
kwota pomocy finansowej 
to ok. 2 500 000,00 zł.
• remont drogi powiatowej nr 
0582T w miejscowości Leśna 
i Siekierno – pomoc finanso-
wa w kwocie 126 056,00 zł 
(inwestycja zrealizowana).
- Lata 2019‒2020 zarów-

no dla sołectwa Leśna, jak też 
sołectwa Siekierno były bar-
dzo owocne. Dzięki ogromnym 
staraniom Panów Burmistrzów 
oraz pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy, a także współpra-
cy ze Starostwem Powiatowym 
w Kielcach mieszkańcy docze-
kali się remontu odcinka drogi 
od targowicy do Siekierna. Zo-
stała również wyremontowana 
droga w miejscowości Siekier-
no – Przedgrab, dzięki czemu 
mieszkańcy mogą cieszyć się 
nie tylko z nowej drogi, ale rów-
nież chodnika – podsumowała 
Radna Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie Wiceprzewodnicząca 
Pani Katarzyna Sikora.

W projekcie budżetu na rok 
2021 i WPF zostały również 
uwzględnione zadania związane 
z modernizacją dróg powiato-
wych tj.
1)  Wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy dro-
gi powiatowej nr 0599T wraz 
z budową ciągu pieszo-ro-
werowego w miejscowości 
Wola Szczygiełkowa – Celiny 
– Bodzentyn (zadanie na lata 
2021‒2023)

2)  Wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 0598T 
w miejscowości Dąbrowa 
Dolna (zadanie na lata 
2021‒2023).
Należy także zauważyć, 

że gmina Bodzentyn wykonała 
dokumentację projektową i spo-
rządziła dla powiatu kieleckie-
go wniosek o dofinansowanie 
na zadanie pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 0587T Psa-
ry Stara Wieś – Bodzentyn ul. 
Żeromskiego polegająca na bu-
dowie chodnika”. W chwili obec-
nej wniosek ten znajduje się 
na liście podstawowej (lista opu-
blikowana dnia 05.11.2020 r.). 
Obecnie czekamy na decyzję 
Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach.

Przebudowa wyżej wymie-
nionych dróg powiatowych nie 
tylko przyczyni się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa, ale 
również poprawi komfort życia 
mieszkańców gminy Bodzentyn.

W związku z uchwałą pod-
jętą w dniu 16.10.2020 roku 
przez Radę Miejską w Bo-
dzentynie Gmina udzieli Wo-
jewództwu Świętokrzyskie-
mu w 2022 roku pomocy 
finansowej w formie dotacji ce-
lowej w kwocie 150 000,00 zł 
na Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla przedsięwzię-
cia pn.: Rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 751 na odcinku 
Wzdół Kolonia – Bodzentyn. 
W budżecie na 2021 rok za-
bezpieczono środki na aktuali-
zację dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 751 na odcinku od Góry Bar-
bary przez Wzdół do Kamień-
ca o wartości 100.000,00 zł. 
Ponadto zabezpieczono środki 
na dokumentację projektową 
budowy ścieżki rowerowej drogi 
wojewódzkiej nr 751 z Dąbro-
wy Górnej do Dąbrowy Dolnej 
(wkład własny Gminy Bodzen-
tyn 80.000,00 zł).

- Cieszę się bardzo, że Rada 
Miejska podjęła aż tyle uchwał 
pomocowych dla samorzą-
dów wyższego rzędu. Jako 
Radny Rady Powiatu w latach 
2006‒2014 wiem z doświadcze-
nia, że samorząd gminny, aby 
sprostać wyzwaniom dla popra-
wy jakości dróg znajdujących 
się na terenie danej gminy jest 
zobowiązany do ścisłej współ-
pracy międzysamorządowej. 
Mieszkańców naszej gminy nie 
interesuje jaki statut ma dana 
droga, dlatego czynimy wiele 
wysiłków, aby jak najwięcej zre-
alizować w obszarze poprawy 
bezpieczeństwa na drogach pu-
blicznych. Bez naszego zaanga-
żowania nie byłoby przebudowy 
dróg wojewódzkich Podgórze 
– Bodzentyn – Dąbrowa Górna 
wraz z budową ronda, nie mie-
libyśmy nowych nawierzchni 
na drogach powiatowych m.in. 
we Wzdole, Psarach, Śniad-
ce, Leśnej, Siekiernie itd. Chcę 
wyraźnie podkreślić, że jeste-
śmy jedną z nielicznych gmin 
naszego województwa, która 
na tak szeroką skalę angażu-
je się w proces projektowy i fi-
nansowy dla modernizacji dróg 
powiatowych i wojewódzkich – 
skomentował Burmistrz Dariusz 
Skiba.

Opracowała D. Zagórska

Mieszkańcy gminy Bodzen-
tyn, którzy złożyli wnioski 
o usunięcie azbestu z po-
kryć dachowych, skorzy-
stali w tym roku z progra-
mu usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 
W dniu 9 lipca 2020r. 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn podpisał umo-
wę dotacji Nr 3109/20 na 
dofinansowanie „Program 
Usuwania Wyrobów Zawie-
rających Azbest z terenu 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
w 2020 roku” z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach.

W tym roku dofinansowanie 
wynosi 100%. Na kwotę dota-
cji składają się środki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach w wysokości 
47.500,00 zł tj. 50% kosztów 
kwalifikowanych zadania oraz 
środki udostępnione przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie także w wysoko-
ści 47.500,00 zł tj. 50% kosz-
tów kwalifikowanych. Całkowity 
koszt zadania wynosi 95.000,00 
tys. zł.

Do wskazanej umowy spo-
rządzono aneks 01/2020, zmie-
niający koszty kwalifikowane 
zadania z kwoty 95.000,00 zł 
na kwotę 80.216,41 zł, na któ-
rą składają się środki:

•  WFOŚ i GW w Kielcach tj. 
40.108,21 zł

•  NFOŚ i GW w Warszawie 
tj. 40.108,20 zł.
W wyniku realizacji przed-

sięwzięcia w 2020 r. został 
osiągnięty efekt rzeczowy 
i ekologiczny polegający na 
usunięciu azbestu i wyrobów 
zawierających azbest w ilo-
ści: 255,063 Mg.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba pod-
kreśla, że maksymalne dofi-
nansowanie jest dla nas bar-
dzo istotne. Jesteśmy gminą 
miejsko –wiejską i bardzo duża 
część budynków gospodar-
czych pokryta jest nadal eterni-
tem. Zdrowie i ekologia są dla 
mnie bardzo ważne. Azbest ma 
zniknąć z polskich dachów do 
2032 roku, dlatego nasza gmina 
co roku realizuje ten program.

Program usuwania azbestu 
na terenie gminy Bodzentyn 
jest realizowany od 2015 roku. 
Zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie gminnym, gmina podjęła 
uchwałę w sprawie przystą-
pienia do opracowanego „Pro-
gramu Usuwania Wyrobów 
Zawierających Azbest z terenu 
Miasta i Gminy Bodzentyn na 
lata 2016-2032. Celem opraco-
wanego programu jest przede 
wszystkim wyeliminowanie od-
działywania azbestu na środo-
wisko i zdrowie mieszkańców.

Wnioski na usuwanie azbestu 
można składać w Referacie Roz-
woju Gminy i Ochrony Środowi-
ska w pok.nr 1 w UMiG Bodzen-
tyn, tel. 41-3115-010 wew. 13.

P. Sędzielewska-Zaczek

Program Usuwania 
Wyrobów 
Zawierających 
Azbest
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Sołectwo Zadanie
Kwota  

z funduszu 
sołeckiego

Koszt 
zadania

Budżet 
gminy

Etap 
realizacji

Święta Katarzyna

Wykonanie brakującego oświetlenia 
(4 lampy przy ścieżce rowerowej) 19 024,00 zł 18 250,00 zł - wykonano

Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw  
i boisku szkolnym (podbudowa) 20 000,00 zł 20 000,00 zł - w trakcie

Ściegnia Utrzymanie drogi (czyszczenie rowów) 16 459,55 zł 15 375,00 zł - wykonano

Dąbrowa Dolna Urządzenia placu zabaw 11 070,00 zł 9 409,50 zł - wykonano

Asfalt na drodze Celiny-Dąbrowa Dolna 9 102,23 zł 23 233,35 zł 14 131,12 zł wykonano

Psary-Kąty Budowa oświetlenia przy drodze obok boiska 26 483,78 zł 26 483,78 zł - wykonano

Psary – Stara Wieś Częściowe środki przekazano na budowę oświetlenia w pobliżu 
szkoły Podstawowej w Psarach Starej-Wsi. 20 000,00 zł 27 864,92 zł 7 864,92 zł wykonano

Psary – Stara Wieś Oświetlenie Placu Żeromskiego 6 937,56 zł 5 400,00 zł 0 zł wykonanie  
w 2021 r 

Podmielowiec Środki przekazano na remont świetlicy wiejskiej  
w Siekiernie 18 027,12 zł 18 027,12 zł - w trakcie

Siekierno Remont świetlicy wiejskiej 20 000,00 zł 33 922,88 zł 19 906,02 zł w trakcie

Koszenie trawy 1 451,04 zł 1 451,04 zł - wykonano

Wzdół Rządowy Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 29 681,61 zł 140 121,36 zł 110 439,75 zł w trakcie

Leśna Wykonanie brakującego oświetlenia 38 240,60 zł 35 055,00 zł - wykonano

Hucisko Zakup działki pod plac zabaw 16 913,32 zł 23 852,48 zł 6 939,16 zł wykonano

Kamieniec Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 17 367,09 zł 39 233,98 zł 21 866,89 zł w trakcie

Psary-Podłazy

Wyposażenie świetlicy 6 000,00 zł 5 343,01 zł - wykonano

Remont świetlicy 5 000,00 zł 5 000,00 zł - wykonano

Opaska i niwelacja terenu obok świetlicy 6 820,86 zł 6 800,00 zł - wykonano

Wzdół- Parcele
Wykup gruntów pod drogę gminną 2 000,00 zł - - w trakcie

Budowa oświetlenia ulicznego 13 882,02 zł 13 882,02 zł - wykonano

Orzechówka Budowa oświetlenia ulicznego 15 758,26 zł 53 417,98 zł 37 659,72 zł wykonano

Dąbrowa Górna Budowa świetlicy wiejskiej (chudziak i instalacje) 24 874,26 zł 18 500,00 zł - wykonano

Wilków Projekt i budowa odwodnienia drogi gminnej ulica Wrzosowa i Leśna 41 252,00 zł 41 252,00 zł - w trakcie

Śniadka Przebudowa drogi 27 020,06 zł - -

wykonanie 
uzgodniono 

z mieszkańca-
mi na 2021 r.

Celiny Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podgórze 19 265,64 zł 19 265,64 zł - wykonano

Podgórze Budowa oświetlenia ulicznego 17 408,34 zł 37 314,36 zł 19 906,02 zł wykonano

Sieradowice

Zakup i montaż garażu blaszanego 7 000,00 zł 5 232,40 zł - wykonano

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 zł 2 000,00 zł - wykonano

Zakup mundurów dla OSP 7 500,00 zł 7 500,00 zł - w trakcie

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego 14 645,26  zł 11 880,00 zł - wykonanie  
w 2021 roku

Wzdół-Kolonia Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 20 831,95 zł 86 875,24 zł 66 043,29 zł w trakcie

Wiącka Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 32 011,55 zł 96 683,74 zł 64 672,19 zł w trakcie

Wola Szczygiełkowa Budowa świetlicy wiejskiej 32 877,84 zł 123 040,34 zł 90 162,50 zł w trakcie

Razem 566 905,94 zł 932 433,16 zł 459 591,58 zł

Wykonanie Funduszu Sołeckiego 2020 (stan na dzień 08.12.2020 r.)
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Urząd Miasta i Gminy 
w Bodzentynie również 
przyłączył się do akcji 
pomocy dla sprzedawców 
i producentów chryzantem.

Dzięki akcji prowadzonej 
przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Kielcach organizacje poza-
rządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz inne instytu-
cje publiczne mogły odebrać od 
przedsiębiorców kwiaty, których 
nie udało im się sprzedać z po-
wodu ograniczeń związanych z 
pandemią. 

Gmina Bodzentyn pozyska-
ła 60 doniczkowych kwiatów 
od przedsiębiorcy z gm. Górno. 
Chryzantemy ozdobiły figurę 
św. Floriana znajdującą się 
na Rynku Górnym, cały Rynek 

Dolny oraz pomniki i przydroż-
ne krzyże w Bodzentynie. Ga-
tunek tych kwiatów od zawsze 
kojarzy się z czasem smutku, 

zadumy oraz ze świętami listo-
padowymi, jednak jak widać, 
nie zawsze musi tak być. Kwia-
ty przepięknie się prezentują 

oraz nadają naszemu Miastu 
radosny i kolorowy akcent w te 
szare jesienne dni.

Ewa Kita

Pomagamy przedsiębiorcom!

W gminie Bodzentyn rozpo-
częły się realizacje kolej-
nych ważnych inwestycji 
– budowa świetlic wiejskich 
w Woli Szczygiełkowej, Dą-
browie Górnej oraz remont 
świetlicy wiejskiej w Sie-
kiernie.

Budowa świetlicy w Woli 
Szczygiełkowej planowana jest 
już od kilku lat. Mieszkańcy zgod-
nie przeznaczali środki z fundu-
szu sołeckiego na realizację tej 
inwestycji, co tylko podkreśla 
fakt, jak ważne jest powstanie 
takiego miejsca w ich sołectwie. 
Szczególnie zaangażowani w po-
wstanie świetlicy są członkowie 
Stowarzyszenia Wolanie spod 
Łysicy, ponieważ dla ich dalszego 
rozwoju kluczowe jest stworzenie 
miejsca, w którym będą mogli 
spotykać się na próby swojego 
zespołu folklorystycznego. Świe-
tlica w przyszłości będzie mogła 
także pełnić funkcję stołówki dla 
dzieci uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej w Woli Szczygiełko-
wiej, ponieważ obiekt budowany 
jest na sąsiedniej działce. W no-
wym budynku powstaną: kuchnia, 

łazienka oraz przestronna sala, 
w której w niedalekiej już przy-
szłości będą mogły odbywać się 
spotkania mieszkańców. Realiza-
cja inwestycji podzielona została 
na dwa etapy. W ramach realizacji 
etapu I w ubiegłym roku rozpoczę-
to budowę świetlicy do poziomu 
„0”. Całkowity koszt realizacji eta-
pu I wyniósł 52 275,00 zł, z czego 
30 897,03 zł stanowił fundusz so-
łecki na 2019 r., a 21 377,97 zł po-
chodziło z wkładu gminy. Obecnie 
realizowany jest etap II inwestycji, 
a jego całkowity koszt wynosi 123 
040,34 zł, z czego 32 139,84 zł 
pochodzi z funduszu sołeckiego 
sołectwa Wola Szczygiełkowa, 
natomiast wkład własny gminy 
to 90 900,50 zł.

Kolejną inwestycją od dawna 
wyczekiwaną przez mieszkańców 
jest budowa świetlicy wiejskiej  w 
sołectwie Dąbrowa Górna. Na 
ten cel przeznaczono fundusze 
sołeckie. W 2019 roku zrealizo-
wano pierwszy etap polegający 
na wykonaniu fundamentów i 
podmurówki. Koszt zadania wy-
nosił 18.450,00 zł brutto. W roku 
2020 zrealizowany został II etap, 
polegający na wylaniu płyty wraz 

z rozprowadzeniem instalacji (za 
kwotę 28.080,00 zł).

Bardzo ważną realizowaną 
inwestycją jest remont świetli-
cy wiejskiej w Siekiernie. Budy-
nek niegdyś służył jako szkoła 
podstawowa, a po jej likwidacji 
został przekształcony na świetli-
cę. Po wielu latach eksploatacji 
budynek wymagał gruntownego 
remontu, o co również zabiegali 
mieszkańcy. Nie ulega wątpli-
wości fakt, że inwestycja ta jest 
wręcz wymagana, ponieważ jest 
to jedyne miejsce publiczne 
w całym sołectwie, z którego 
mogą korzystać mieszkańcy. 

Obecnie budynek ten jest ocie-
plany oraz trwają prace związane 
z renowacją elewacji. Całkowity 
koszt realizacji inwestycji to 51 
950,00 zł, z czego 20 000,00 zł 
pochodzi z funduszu sołeckiego 
sołectwa Siekierno na 2020 r., 
18 027,12 zł to środki zabezpie-
czone w ramach funduszu so-
łeckiego sołectwa Podmielowiec, 
a 13 922,88 zł to wkład własny 
gminy. Obiekt ma również przejść 
całkowitą modernizację oraz re-
mont wnętrza z przystosowaniem 
do obecnych wymagań i standar-
dów.

E.Kita

Gmina Bodzentyn inwestuje 
w kolejne świetlice

Wola Szczygiełkowa

Siekierno



8 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNNR 5-6 • grudzień 2020 głos z gminy Bodzentyn

W związku z licznymi oskarżeniami i skargami do organów 
ścigania na Burmistrza Dariusza Skibę dot. nieprawidłowo-
ści przy umarzaniu podatków, publikujemy dla porównania 
umorzenia z lat 2008-2020

Lp. Rok Umorzenia
Osoby Prawne      Osoby Fizyczne  Razem

1. 2020 - 12 167,00 12 167,00

2. 2019 - 1628,00 1628,00

3. 2018 - 1 560,09 1 560,09

4. 2017 - 4 027,00 4 027,00

5. 2016 403,00 19 833,00 20 236,00

6. 2015 1 158,00 26 815,42 27 973,42

7. 2014 10 106,00 68 120,86 78 226,86

8. 2013 9 658,00 24 857,29 34 515,29

9. 2012 2 727,00 9 741,00 12 468,00

10. 2011 359 737,00 368 809,80

11. 2010 349 754,00 23 791,30 373 545,30

12. 2009 - 29 626,30 29 626,30

13. 2008 129 158,00 51 910,00 181 068,00

2008-2014   -  okres kadencji Burmistrza Stanisława Marka Kra-
ka - kwota umorzenia:  1 078 259,55 zł.

2015-2020   - okres kadencja Burmistrza Dariusza Skiby  
-  kwota umorzenia:  67 591,51 zł.  

Informacja z Referatu Budżetu i Finansów. 
Bodzentyn, 08.12.2020

W. Furmanek

Wykaz umorzeń

Od początku drugiej ka-
dencji Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn Pana 
Dariusza Skiby na prze-
strzeni dwóch lat (listo-
padą 2018 r. do listopada 
2020 r.) organy ścigania 
prowadziły kilkanaście 
postępowań wyjaśniają-
cych i śledztw w związku 
z doniesieniami 
o prawdopodobieństwo 
popełnienia przestępstw 
przez Burmistrza i urzędni-
ków Urzędu Miasta i Gminy 
w Bodzentynie. Oto wykaz 
prowadzonych postępo-
wań:

1. Anonimowe zawiadomie-
nie ws. nieprawidłowości dot. 
rzekomego ratowania murów 
zamku w Bodzentynie. Śledczy 
w wyniku przeprowadzonych 
czynności nie stwierdzili nie-
prawidłowości i odmówili 
wszczęcia śledztwa.

2. Zgłoszono możliwość nie-
dopełnienia obowiązków przez 
urzędników MiG Bodzentyn po-
przez bezzasadne i niezgodne 
z prawem udzielenie pożyczki 
na rzecz Stowarzyszenia „Miej-
ska Góra” z przeznaczeniem 
na budowę świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Celiny, czym 
miano działać na szkodę Gminy 
Bodzentyn. Prokuratura umo-
rzyła śledztwo wobec stwier-
dzenia, że czyn nie zawiera 
znamion czynu zabronionego.

3. Po rozpoznaniu materia-
łów z zawiadomienia p. Pio-
tra Opozdy i przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego 
w sprawie rzekomych niepra-
widłowości przy budowie drogi 
gminnej nr 000878T w Wilko-
wie prokuratura odmówiła 
wszczęcia śledztwa wobec 
stwierdzenia, że czyn nie za-
wiera znamion czynu zabro-
nionego.

4. W związku z ustnym za-
wiadomieniem o nieprawidłowo-
ściach przy realizacji zamówie-
nia „Zakup, dostawa i montaż 
urządzeń siłowych zewnętrz-
nych oraz placów zabaw na te-
renie Gminy Bodzentyn” proku-
ratura umorzyła śledztwo 
wobec braku danych uzasad-

niających podejrzenie popeł-
nienia czynu zabronionego.

5. W związku z anonimowym 
zawiadomieniem o rzekomych 
nieprawidłowościach podczas 
organizacji przetargu przez PUK 
w Bodzentynie w ramach pro-
jektu „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Aglomeracji Bodzentyn” 
prokurator postanowił o od-
mowie śledztwa wobec tego, 
że czyn nie zawiera znamion 
czynu zabronionego.

6. Prokuratura Rejonowa 
w Starachowicach prowadziła 
śledztwo z pisemnego zawia-
domienia p. Stanisława Kraka 
w spr. rzekomych nieprawidło-
wości przy budowie oświetlenia 
ulicznego ulicy Miejskiej. Śledz-
two zostało umorzone wobec 
braku znamion czynu zabro-
nionego.

7. Po rozpoznaniu anoni-
mowego zawiadomienia dot. 
nieprawidłowości przy budo-
wie wodociągu w Bodzentynie 
na odcinku ujęcia wody ul. Su-
chedniowska do m. Leśna pro-
kuratura odmówiła wszczęcia 
śledztwa wobec braku zna-
mion czynu zabronionego.

8. Po rozpoznaniu anonimo-
wego zawiadomienia dot. nie-
prawidłowości przy udzieleniu 
ulg i zwolnień z podatku w ra-
mach pomocy „de minimis” pro-
kuratura odmówiła wszczęcia 
śledztwa wobec braku zna-
mion czynu zabronionego.

9. Po rozpoznaniu anonimo-
wego zawiadomienia dot. prze-
kroczenia uprawnień, poprzez 
nabywanie gruntów z budżetu 
Gminy a następnie przekazy-
wanie ich Świętokrzyskiemu 
Parkowi Narodowemu, proku-
ratura odmówiła wszczęcia 
śledztwa wobec braku zna-
mion czynu zabronionego.

10. Po rozpoznaniu anoni-
mowego zawiadomienia dot. 
przekroczenia uprawnień, po-
przez rzekome nieprawidłowo-
ści przy budowie dróg gmin-
nych, prokuratura odmówiła 
wszczęcia śledztwa wobec 
braku znamion czynu zabro-
nionego.

Wykaz postępowań i śledztw
11. Po rozpoznaniu anonimo-

wego zawiadomienia dot. prze-
kroczenia uprawnień, poprzez 
obniżenie podatków od środków 
transportu, w sposób rzekomo 
niezgodny z przepisami, pro-
kuratura odmówiła wszczęcia 
śledztwa wobec braku zna-
mion czynu zabronionego.

12. W związku z zawiado-
mieniem o nieprawidłowościach 
przy realizacji budowy tymcza-
sowego przęsła mostu kon-
strukcji drewnianej nad rzeką 
Psarką prokuratura umorzyła 
śledztwo wobec braku zna-
mion czynu zabronionego.

13. Po rozpoznaniu anoni-
mowego zawiadomienia dot. 

przekroczenia uprawnień, po-
przez domniemane niezgodne 
z prawem zatrudnienie w UMiG 
Bodzentyn Doradcy Burmistrza 
oraz Kierownika Samorządowe-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bodzentynie, prokuratura 
umorzyła śledztwo wobec 
braku znamion czynu zabro-
nionego.

14. Po rozpoznaniu anonimo-
wego zawiadomienia dot. prze-
kroczenia uprawnień, poprzez 
domniemane niezgodne z pra-
wem zatrudnienie audytora we-
wnętrznego w UMiG Bodzentyn, 
prokuratura umorzyła śledz-
two wobec braku znamion 
czynu zabronionego.

W. Furmanek
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•  sieci wodno-kanalizacyjnej 
w miejscowości Św. Kata-
rzyna ul. Wzorki oraz część 
miejscowości Parcele.

•  sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej grawitacyjnej 
wraz z przyłączami wodno
-kanalizacyjnymi w granicy 
pasa na ul. Piłsudskiego 
w Bodzentynie (w trakcie 
realizacji).
Część dokumentacji projek-

towej na oświetlenie w wielu 
miejscowościach w gminie Bo-
dzentyn będzie wykonana w ra-
mach wspomnianego już wcze-
śniej funduszu sołeckiego.

Chciałbym także podkreślić, 
że zakończyliśmy remont drogi 
gminnej przebiegającej przez 
miejscowość Siekierno-Przed-
grab, której wartość wyniosła 
prawie 460 tys. złotych. Za-
danie to częściowo było dofi-
nansowane ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
w wysokości ponad 275 tys. 
złotych. Prace remontowe po-
legały na wymianie nawierzch-
ni, uzupełnieniu poboczy tłucz-
niem czy też wymianie barier 
ochronnych. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy z Powiatem 
Kieleckim pod koniec lipca za-
kończono kolejne prace na dro-
gach powiatowych. W miejsco-
wościach Leśna i Siekierno 
wyremontowano odcinek drogi, 
o długości 3 km 220 m, której 
koszt wyniósł blisko 1 mln 300 
tys. złotych, z czego wkład wła-
sny gminy to ponad 126 056,00 
złotych. Rozbudowano również 
tę drogę o chodnik przez miej-
scowość Siekierno-Podmieście, 
gdzie koszt wykonania rozbu-
dowy drogi długości 0,791 km 
wyniósł ponad 3,5 mln złotych, 
przy udziale finansowym Gminy 
Bodzentyn wynoszącym 260 
050,00 zł. W lipcu br. nastąpił 
również odbiór drogi w miejsco-
wości Psary-Podłazy o długości 
1 km 310 m, której remont wy-
niósł ponad 629 701,00 złotych 
w tym wkład z budżetu gminy 
to blisko 62 970,00 złotych.

Z inwestycji drogowych wy-
konano także przepusty w pa-
sie drogi powiatowej wraz 
z przyczółkami, które umożli-
wiają dostęp do przystanków 
w miejscowościach Wilków oraz 
Psarach Starej Wsi.

W budżecie na 2021 r. za-
bezpieczono środki na aktuali-
zację dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi wojewódz-
kiej oraz wykup gruntów, odci-
nek od Góry Św. Barbary przez 
Wzdół Rządowy do Kamieńca 
o wartości 100 tys. złotych. 
Zadanie realizuje Świętokrzy-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Jako pomoc finansową dla Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
w 2021 roku zostanie także prze-
kazane 80 259,76 zł na opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi oraz ścież-
ki rowerowej z Dąbrowy Górnej 
do Dąbrowy Dolnej. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie w 2022 roku zostanie 
przekazana pomoc finansowa 
dla Województwa Świętokrzy-
skiego w kwocie 100 tys. zło-
tych na opracowanie doku-
mentacji projektowej odcinka 
Wzdół-Kolonia – Bodzentyn.

W 2020 roku dobiegła koń-
ca realizacja inwestycji ścieżki 
pieszo-rowerowej przy drodze 
wojewódzkiej na odcinku Świę-
ta Katarzyna-Podgórze-Bo-
dzentyn, którego łączna war-
tość to prawie 5,1 mln złotych, 
z czego ponad 3,5 mln złotych 
stanowi dofinasowanie unij-
ne, zaś blisko 1,5 mln złotych 
wkład gminy. Drugim zadaniem 
była budowa ścieżki na odcin-
ku łączącym Krajno gm. Górno 
ze Świętą Katarzyną. Na re-
alizację zadania w gm. Górno 
pozyskaliśmy dodatkowe środ-
ki z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 100 tys. złotych. 
Oficjalne otwarcie odbędzie się 
wiosną 2021 roku wraz z rozpo-
częciem sezonu turystycznego. 
Większa część ścieżki przebie-
ga przez teren Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego. Jestem 
ogromnie szczęśliwy i dumny, 
że wykonaliśmy najtrudniejszą 
inwestycję pod względem prac 
dokumentacyjnych w gminie 
Bodzentyn. Ostatni odebrany 
odcinek gmina Bodzentyn reali-
zowała na terenie gminy Górno, 
aby połączyć ciągi rowerowej 
z Krajna do Bodzentyna.

Pomimo sytuacji związanej 
z pandemią COVID – 19, w bie-
żącym roku udało nam się po-
zyskać dofinansowanie na reali-
zację zadania pn. „Renowacja 
kompleksu miejsc pamięci na-
rodowej żołnierzy Armii Kra-

jowej na „Wykusie” w Górach 
Świętokrzyskich” złożonego 
w ramach programu Miejsca 
pamięci i trwałe upamiętnienia 
w kraju 2020 Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie to obejmuje upo-
rządkowanie, naprawę i remont 
6 miejsc pamięci, związanych 
z działalnością zgrupowań par-
tyzanckich AK „Ponury”-”Nurt”, 
w tym: wymycie i oczyszczenie 
elementów kamiennych, wy-
konanie stóp pod drewniane 
krzyże, wymiana i uzupełnienie 
drewnianych elementów, napra-
wa infrastruktury towarzyszą-
cej miejscom pamięci (mostki, 
kładki, barierki) oraz wykonanie 
i umieszczenie tablic informa-
cyjnych. Kwota dofinansowa-
nia wynosi 29 786,00 złotych, 
a wkład własny Gminy Bodzen-
tyn 9 933,96 złotych.

GzGB: Czy w bieżącym 
roku były realizowane jakieś 
zadania związane z oświatą?

Starając się dbać o placówki 
szkolne, wykonano projekt sali 
gimnastycznej wraz z infrastruk-
turą tworzącą przy Szkole Pod-
stawowej w Psarach Starej Wsi, 
a w trakcie realizacji jest także 
dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa na budowę boiska wie-
lofunkcyjnego w miejscowości 
Święta Katarzyna. W bieżącym 
roku zostało sfinalizowane za-
danie polegające na rozbudowie 
Szkoły Podstawowej w Śniad-
ce. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju wsi Śniadka w 2018 
roku pozyskało dofinansowanie 
w kwocie 412 927,45 złotych, 
natomiast Gmina Bodzentyn 
na podstawie umowy dotacji 
zawartej w bieżącym roku zo-
bowiązała się do przekazania 
Stowarzyszeniu kwoty w wyso-
kości 1 088 584,19 złotych ce-
lem pokrycia wkładu własnego 
wymaganego w zakresie pro-
jektu pn. „Podwyższenie jakości 
i efektywności edukacji w Szkole 
Podstawowej w Śniadce” zło-
żonego dla działania 7.4 „Roz-
wój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej” RPO WŚ 2014-
2020. Na kwotę dotacji przeka-
zanej przez gminę Bodzentyn, tj. 

1 088 584,19 złotych składają 
się środki pochodzące z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu teryto-
rialnego (RFIL) w wysokości 955 
099,00 złotych oraz środki wła-
sne jest w wysokości 133 485,19 
złotych. Potrzebne są kolejne 
inwestycje w oświacie, jednak 
rosnące koszty utrzymania bie-
żącego szkół pochłaniają olbrzy-
mie środki. Gmina w 2020 roku 
otrzymała z Budżetu Państwa 
subwencję oświatową w wyso-
kości 10 144 000,00 złotych, 
a wydatki na bieżące utrzymanie 
(płace, utrzymanie budynków) 
wynosi około 19 mln złotych. 
Około 9 mln złotych dokładamy 
z budżetu gminy.

GzGB: Jakich jeszcze 
zmian możemy spodziewać 
się w niedługim czasie?

Rewitalizacja Miasta Bodzen-
tyn jest już na II etapie realizacji, 
w drodze przetargu została wy-
brana firma, która za kwotę bli-
sko 200 tys. złotych wykonała 
dokumentację projektowo-kosz-
torysową infrastruktury drogowej 
dla zakresu robót, które obejmu-
ją przebudowę ul. Langiewicza, 
ul. Kościelnej (wraz z budową 
parkingu), budowę chodnika przy 
ul. Wolności, przebudowę „małej 
targowicy” oraz dodatkowe usłu-
gi projektowe obejmujące wy-
mianę ok. 220 mb wodociągu na 
ul. Wesołej i budowę brakujących 
ok. 80 mb kanalizacji sanitarnej 
na ul. Langiewicza. Dzięki wyko-
nanej dokumentacji projektowej 
w niedługim czasie rozpocznie 
się realizacja inwestycji. Ponadto 
zlecono wykonanie dokumenta-
cji projektowej na zadanie prze-
budowy wraz z odwodnieniem 
ul.Piłsudskiego, ul.Świętokrzy-
skiej, ul.Pasieka oraz ul.Kościel-
nej. W trakcie realizacji jest także 
dokumentacja projektowa na bu-
dowę mostu na ulicy Armii Kra-
jowej. Na etapie końcowym jest 
wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla budowy 
ścieżki edukacyjnej, przebudowy 
stawów biskupich u podmurza 
zamku oraz dokumentacji na re-
alizację budowy amfiteatru w Bo-
dzentynie.

Niebawem oddamy do użyt-
ku wyremontowany budynek 
OSP w Bodzentynie na potrze-
by Centrum Kultury, Biblioteki, 
Orkiestry, OSP i Stowarzyszeń. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

Podsumowanie roku 2020
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Projekt realizowany jest 

przez Związek Gmin Gór Świę-
tokrzyskich, na który pozyskano 
1,2 mln złotych, a wkład gminy 
to 1,5 mln złotych.

Intensywnie pracujemy nad 
rewitalizacją wzgórza zamko-
wego w Bodzentynie. W ra-
mach projektu „Śladami kultury 
benedyktyńskiej” realizowane-
go przez ZGGŚ w partnerstwie 
z gminą Bieliny, Nowa Słupia 
i Łagów zostanie stworzony 
szlak kulturowy oparty na auten-
tycznym dziedzictwie kulturo-
wym regionu. Zakładany wkład 
gminy do projektu to ponad 1 
mln zł, a pozyskane środki to 
blisko 7 mln zł.

W dalszym ciągu staramy się 
także modernizować budynek 
urzędu Miasta i Gminy, który 
przez wiele lat nie był remon-
towany. W ubiegłym miesiącu 
zakończono bardzo ważną inwe-
stycję, jaką była budowa pochyl-
ni dla osób niepełnosprawnych.

Chciałbym podkreślić, że 
pomimo ciężkiej sytuacji pra-
cownicy naszego urzędu gminy 
starają się pomagać mieszkań-
com w miarę istniejących moż-
liwości, rozpatrując ich sprawy.

Z tego, co zostało już wcze-
śniej powiedziane widać, że na-
sze zintensyfikowane działania 
obejmują praktycznie całą gmi-
nę. Przygotowanie dokumenta-
cji i zabezpieczenie środków fi-
nansowych z wreszcie fizyczną 
realizacją tych wszystkich za-
mierzeń wymaga czasu, ciężkiej 
pracy, cierpliwości i współpracy 
wszystkich mieszkańców gminy, 
o co prosimy. 

GzGB: Jakie refleksje na-
suwają się Panu na koniec 
2020 roku?

Szanowni Państwo, mija już 
6 lat od czasu kiedy zdecydo-
wana większość mieszkańców 
obdarzyła mnie po raz kolejny 
zaufaniem, powierzając mi tak 
zaszczytną rolę, aby pokiero-
wać rozwojem naszej gminy 
oraz skutecznie zarządzać 
mieniem i finansami naszych 
obywateli. Wiem, że „apetyty” 
nas wszystkich na wszelkiego 
rodzaju, mniejsze bądź większe 
inwestycje, są ogromne. Wyko-
nanie wszystkich prac w jednym 
czasie jest niemożliwe. Bez 
wsparcia środków zewnętrz-
nych poszczególne zadania 

byłyby wręcz nie do wykonania. 
Zdaję sobie sprawę z tego, iż 
budowa np. drogi, oświetlenia, 
świetlicy, kanalizacji w jednej 
miejscowości budzi rozgorycze-
nie mieszkańców innej miejsco-
wości. Jeśli ktoś uważnie śledzi 
naszą działalność, to z pewno-
ścią zauważy, że nasza gmina 
zmienia się na lepsze. Mamy 
więcej nowych dróg niż przed 
6. laty, więcej kanalizacji, wię-
cej oświetlenia ulicznego, mamy 
wyremontowane i doposażo-
ne budynki publiczne, ośrodki 
zdrowia i szkoły, wspieramy 
mnóstwo organizacji pozarzą-
dowych, staramy się na bieżą-
co usuwać usterki, realizujemy 
fundusz sołecki i budżet obywa-
telski. Urząd gminy jest otwarty 
dla wszystkich i jesteśmy lide-
rem w pozyskiwaniu środków 
unijnych i krajowych (w latach 
2015-2020 pozyskaliśmy prawie 
80 mln zł), które to pieniądze 
w części już wykorzystaliśmy, 
a część obecnie wykorzystu-
jemy i będziemy wykorzysty-
wać przez najbliższe dwa, trzy 
lata, po to aby poprawić bez-
pieczeństwo w naszej gminie, 
uatrakcyjnić ją turystycznie oraz 
zwiększyć poziom jakości życia 
naszych mieszkańców. Świado-
mi tego, że mamy do wydania 
dużą „pulę” pieniędzy musimy 
pamiętać, że to nie wystarczy. 
Musimy mieć też do każdego 
projektu wkład własny, czyli im 
więcej pozyskujemy środków, 
tym powinniśmy mieć więk-
szy wkład własny w budżecie 
gminy. Są to pieniądze wszyst-
kich mieszkańców gminy. Moje 
decyzje dotyczące rezygnacji 
z dopłat do dostawy wody i od-
prowadzania ścieków, powodu-
jące wzrost rachunków dla nas 
wszystkich, oburzyły wiele osób 
w tym niektórych Radnych Rady 
Miejskiej. Moi drodzy to była 
konieczność, przez ostatnie 
lata gmina dopłacała do dosta-
wy wody oraz odprowadzania 
ścieków od mieszkańców oko-
ło 1 mln złotych, więc co roku 
mieliśmy mniej o 1 mln złotych 
w budżecie na inwestycję. Oczy-
wiście mogliśmy pozostawić tę 
sytuację bez zmian, ale czy o to 
chodzi, żeby pozorować działa-
nia i udawać, że nic się nie dzie-
je. Mamy coraz większe obcią-
żenia finansowe spowodowane 
wejściem w życie nowych ustaw 

i rozporządzeń, przez które uby-
tek środków finansowych w bu-
dżecie na 2020 rok,  wyniósł 
prawie 1 mln złotych. Składało 
się na to wiele czynników m.in. 

•  planowane dochody z podat-
ku PIT z uwagi na zwolnie-
nie z podatku osób do 26 
r.ż. były mniejsze o 500 tys. 
złotych; 

•  niższa kwota subwencji 
oświatowej o około 400 tys. 
złotych, spowodowana 
zmniejszoną liczbą dzieci 
w związku z wygaszeniem 
gimnazjów. 
Wydatki w tym samym czasie 

wzrosły o ponad 2 mln złotych, 
co wynikało m.in. z: 

•  wzrostu wynagrodzeń dla 
nauczycieli o 17% (ponad 
1,7 mln złotych);

•  wzrostu najniższego wyna-
grodzenia z wyłączeniem 
dodatku stażowego (około 
380 tys. złotych); 

•  wzrost wynagrodzeń pra-
cowników gminy, w tym osób 
na umowach zleceniach 
z zakresu opieki przy dowo-
zach dzieci do szkoły (kwota 
120 tys. złotych).
Jednocześnie Gmina Bo-

dzentyn otrzymała dofinanso-
wanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych na 
działania inwestycyjne w wy-
sokości 1 045 099,00 złotych 
- środki na przeciwdziałanie 
Covid-19. Ważną rzeczą jest, 
że na podstawie informacji Mi-
nistra Finansów wiemy, że do 
budżetu Miasta i Gminy Bo-
dzentyn w roku 2021 wpłynie 
mniej o 1 385 224,00 złotych 
z subwencji ogólnej i mniej 
o 737 217,00 złotych z podatku 
PIT. To kolejne 2 mln złotych, 
bez których będziemy musieli 
sobie radzić w nadchodzącym 
nowym roku. 

Nie ukrywam, że obawiałem 
się jak cała sytuacja wpłynie 
na realizację zaplanowanych 
inwestycji. Było to dla nas ol-
brzymim wyzwaniem. Jednak 
mimo trudności, większość 
inwestycji została zrealizowa-
na zgodnie z planem, jedynie 
przy niektórych uległ zmianie 
czas ich ukończenia bądź roz-
poczęcia. Ciężka praca, którą 
wykonuję, nie miałaby owoców 
bez wsparcia i zaangażowania 
pracowników urzędu gminy, 
naszych gminnych jednostek 

organizacyjnych, ale w głównej 
mierze nie byłoby tylu dobrych 
inwestycji bez współpracy i po-
mocy zdecydowanej większości 
sołtysów i radnych, za co im 
chcę szczerze podziękować.

Demokracja – wydawałoby 
się słowo klucz w samorządzie. 
Cenię ogromnie wybory demo-
kratyczne i tolerancyjne podej-
ście do innego człowieka.  Dla 
mnie normalnością jest także 
to, że w każdej pracy musi być 
nadzór przełożonego, instytucje 
kontrolne, służby mundurowe 
itd. Kontrola umacnia kadrę kie-
rowniczą, całą załogę i sprawia, 
że czujemy odpowiedzialność 
za to co robimy, powinniśmy 
się czuć bezpiecznie, ponieważ 
nie zapominamy o swojej pracy 
bądź służbie. I tak powinno być. 
Tym bardziej, że w moim przy-
padku kiedy pełnię funkcję Bur-
mistrza muszę ciągle pamiętać, 
żeby w jak najlepszy sposób 
służyć ludziom, że gmina to nie 
jest moja prywatna firma, że je-
stem wybrany w wyborach bez-
pośrednich, aby pomagać na-
szym mieszkańcom. Wiem, że 
sukcesy w pracy, jak i w życiu 
odnosi się jeśli jest współpraca, 
kompromis, dialog, tolerancja, 
szacunek do innego człowieka.

GzGB: Czego chciałby Pan 
życzyć sobie oraz mieszkań-
com w nadchodzącym no-
wym roku?

- Życzę sobie, wszystkim 
współpracownikom, Radnym 
oraz sołtysom podejmowania 
działań, które zmierzają do 
kompromisu oraz osiągania 
wspólnych zamierzeń, słu-
żących polepszeniu komfor-
tu życia mieszkańców Miasta 
i Gminy Bodzentyn. Fałszywe 
oskarżenia oraz rzucanie kłód 
pod nogi utrudniają pracę sa-
morządu i wpływają negatywnie 
na międzyludzkie relacje oraz 
wizerunek całej gminy. Apeluję 
zatem o ludzką życzliwość oraz 
wyrozumiałość w tych  trudnych, 
dla nas wszystkich, czasach.

Mieszkańcom chciałbym 
również życzyć przede wszyst-
kim zdrowia, ponieważ jest ono 
najważniejsze, a poza tym spo-
koju, oraz realizacji wszystkich 
zamierzonych celów w nadcho-
dzącym nowym roku. Wesołych 
Świąt!

GzGB: - Dziękuję za rozmo-
wę.

Podsumowanie roku 2020
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Z MIASTA DODATEK SPECJALNY

Budowa obwodnicy, rewitalizacja 
Bodzentyna i wiele innych inwestycji

Obwodnica Miasta Bodzentyn

Mieszkańcy nieustannie od wielu lat wnioskowali do Samorzą-
du Miasta i Gminy Bodzentyn o wybudowanie obwodnicy Bodzen-
tyna. W tej sprawie odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jednakże dopiero 
od 2018 r. prace nad ustaleniem przebiegu obwodnicy Bodzenty-
na nabrały znacznego tempa. Wstępnie ustalono, że obwodnica 
odciążająca Rynek Górny w Bodzentynie oraz ulicę Kielecką ma 
przebiegać od Podgórza, przez Dąbrowę Górną w kierunku Tarcz-
ku. Obecnie trwają ustalenia z Marszałkiem Województwa Świę-
tokrzyskiego dotyczące budowy obwodnicy Bodzentyna. Gmina 
złożyła wniosek w systemie „zaprojektuj – wybuduj” na lata 2019-
2021 z programu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 
Samorząd wnioskował także, aby w przypadku uzyskania dofi nan-
sowania w wysokości 80%, wkład pozostałych 20% pochodził ze 
środków Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast pozostałe wy-
datki związane z dokumentacją projektową i wykupem gruntów sta-
nowiły koszt po stronie gminy Bodzentyn. W dniu 12 listopada 2019 
roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pismo od Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z informacją, iż są 
prowadzone prace nad przyjęciem projektu budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego na rok 2020, podczas których analizowana jest 
możliwość zabezpieczenia stosownych środków fi nansowych na 
realizacje zadań inwestycyjnych. Członek Zarządu Pan Mariusz 
Gosek poinformował, iż mając na uwadze dobro mieszkańców 
Bodzentyna, poczyni on starania zmierzające do zabezpieczenia 
środków fi nansowych.  

W kwietniu 2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie 
wpłynęło pismo od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach celem akceptacji projektu umowy w sprawie udziele-
nia przez Gminę Bodzentyn pomocy rzeczowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego dla zadania pn.: Opracowanie koncepcji progra-
mowo – przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla 
zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn.” oraz z prośbą 
podjęcia stosownych uchwał na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

W dniu 7 maja 2020 roku Rada Miejska w Bodzentynie podjęła 
uchwałę Nr XXVII/217/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

Pod koniec września 2020 r. został ogłoszony przetarg na stronie 
BIP Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie na wykonanie koncepcji 
programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowisko-
wej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn” jednak 
został on unieważniony z powodów formalnych. W najbliższym cza-
sie, przetarg zostanie ponownie ogłoszony.

Rewitalizacja Miasta Bodzentyn

W dniu 29.05.2018 roku Gmina Bodzentyn podpisała pre-umowę 
na dofi nansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miasta Bodzen-
tyn – etap II”. Wartość całkowita projektu wynosi 5 538 279,74 zł,  
z czego dofi nansowanie to 4 266 632,16 zł (stanowiące 80% kosz-
tów kwalifi kowanych). 

W ramach realizacji projektu powstanie m.in. nowa infrastruktu-
ra drogowa na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej 
przez Drogową Pracownię Projektową Jarosław Białek za kwotę 
180 970,00 zł (brutto). W dniu 11.03.2019r. została podpisana 
umowa na dodatkowe usługi projektowe obejmujące wymianę ok. 
220 mb wodociągu na ul. Wesołej oraz budowę brakujących ok. 
80 mb kanalizacji sanitarnej na ul. Langiewicza. Koszt projektu do 
17 158,50 zł brutto. W zakresie ,,Wykonania dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej infrastruktury drogowej w ramach projektu – 
Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” opracowano:

- przebudowę ul. Langiewicza, 
- przebudowę ul. Kościelnej wraz z budową parkingu i placu tar-

gowego, 
- budowę chodnika przy ul. Wolności 
Umowę na realizację projektu podpisano 8 listopada 2018 r.

Przebudowa ul. Langiewicza
Przebudowa ul. Langiewicza obejmuje wymianę nawierzchni, 

oświetlenia, monitoringu, sieci wodociągowej, budowę i wymianę 
kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanału technologicznego, kana-
lizacji deszczowej (odprowadzonej aż do ul. Pasieka) i odwodnienia 
ul. Armii Krajowej – pozwolenie na budowę z dnia 17.03.2020r. (dot. 
pasa drogi woj. 752) oraz 03.09.2020 r. 

Przebudowa ul. Kościelnej wraz z budową 
parkingu i placu targowego
Przebudowa ul. Kościelnej będzie obejmowała budowę nowej 

nawierzchni, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Natomiast 
w zakresie budowy parkingu przy ul. Kościelnej zostanie wykona-
ne utwardzenie nawierzchni i odwodnienie, zamontowane zostaną 
wiaty z ławkami, kosze, ogrodzenie oraz monitoring.

W ramach budowy „małej targowicy” zostanie wykonane: 
utwardzenie podłoża, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji 
deszczowej, budowa zadaszonych wiat dla handlu na części placu, 
toalety oraz monitoring – pozwolenie na budowę zostało wydane 
w dniu 30 wrześnie 2020 roku.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Ze względu na sytuację epidemiczną, zaplanowane na październik 2020 r. spotkanie Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn z mieszkańcami miasta nie mogło się odbyć. Przekazujemy więc na państwa ręce 
dodatek specjalny z najważniejszymi zaplanowanymi oraz realizowanymi inwestycjami.
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Przebudowa ul. Wolności
Przy ul. Wolności w Bodzentynie zostanie wybudowany chodnik 

o długości 466 m, wraz z przebudową wodociągu po wschodniej 
stronie ulicy, czyli od bramy wjazdowej szkoły do posesji nr 18 – 
zgłoszenie z dnia 04.11.2019 r.

Termomodernizacja budynku przy 
ul. Wolności oraz budowa chodnika

Podczas wykonywania termomodernizacji budynku po dawnej 
lecznicy zwierząt przy ul. Wolności zaplanowano wymianę okien 
i pieca, a także montaż paneli fotowoltaicznych. Część budynku 
zostanie zaadaptowana dla działalności lokalnych stowarzyszeń – 
zgłoszenia z dnia 22.11.2019 r. 

Plac zabaw przy ul. Straży Pożarnej
Przy ul. Straży Pożarnej w Bodzentynie zostanie wybudowany 

plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową. Planowany jest rów-
nież zakup osprzętu do placu zabaw, a całość zostanie ogrodzona 
i obsadzona zielenią. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest 
fi rma LandAR Projects Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy to 
10 931,06 zł brutto. Jednakże na skutek wniesionego sprzeciwu 
przez jedną ze stron postępowania, decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego trafi ła do SKO i jest od nowa procedowana.

Firma LandAR opracowuje także dokumentację projektowo
-kosztorysową na budowę miejsc parkingowych związanych z za-
gospodarowaniem terenu placu zabaw przy ulicy Straży Pożarnej 
w Bodzentynie za wartość 7 925,20 zł brutto.

Trzy zadania w ramach konkursu architektonicznego
W ramach przeprowadzonego konkursu architektonicznego fi r-

ma BB Mulier Spółka z o.o. z Bilczy została wybrana celem wykona-
nia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 
ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej oraz przebudowy 
czterech stawów biskupich w terminie do 30.09.2019 r. (Umowę 
aneksowano do dnia 31.12.2020r. w kwestii stawów i kładki).

Teren wokół stawów biskupich zostanie na nowo zagospoda-
rowany poprzez odmulenie stawów, budowę kładki wyposażonej 
w ławki, zostaną także zakupione nowe kosze, wykonane oświetle-
nie, tablice informacyjno-edukacyjne oraz monitoring.

Trzecim zadaniem realizowanym przez fi rmę BB Mulier jest wy-
konanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy amfi teatru (muszli koncertowej) w obniżeniu terenu przy 
budynku Gimnazjum. W dniu 20 lutego 2020 r. gmina uzyskała po-
zwolenie na budowę.  

Inne inwestycje
Obecnie realizowane są kolejne zadania będące na etapie przy-

gotowywania dokumentacji projektowej t.j. 

• Odwodnienie ul. Piłsudskiego i fragmentu ul. 
Świętokrzyskiej - Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 
wykonanie kanału deszczowego, wymianę istniejącego 
chodnika dla pieszych, wymianę istniejącej nawierzchni 
asfaltowej, wymianę istniejących zjazdów na posesję. 
Wykonawcą zadania jest fi rma „EKODORO”. Koszt projektu - 
20 910,00 zł brutto.

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. 
Piłsudskiego w Bodzentynie - W terminie do 30 października 
br. fi rma Projektowo Usługowa ,,BUNA” ma wykonać 
dokumentację projektową pn. ,,Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami wod-kan. do 
budynków, na granicy pasa drogowego na ul. Piłsudskiego 
w Bodzentynie.” Wartość umowy – 25 953,00 zł brutto. 

• Odwodnienie ul. Pasieka - Zakres dokumentacji projektowej 
obejmuje: wykonanie kanału deszczowego oraz odtworzenie 
nawierzchni asfaltowej o szerokości do 4 m. Wykonawcą 
zadania jest fi rma „EKODORO”. Koszt projektu - 28 290,00 
złotych brutto.

• Budowa przepustu na rzece Psarce w ciągu ulicy Armii 
Krajowej - Zakres dokumentacji projektowej obejmuje dwa 
warianty: wykonanie mostu przęsłowego typu „kujan” oraz 
wykonanie przepustu skrzynkowego prefabrykowanego 
o wymiarach 450x250 m. Wykonawcą zadania jest fi rma 
„EKODORO” Sp. z o.o. Realizacja inwestycji jest na etapie 
końcowym. Koszt projektu - 43 050,00 zł brutto.

• Budowa oświetlenia w rejonie zjazdu narciarskiego - 
Wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 
w rejonie Ośrodka narciarskiego jest fi rma SKA ELEKTRO. 
Termin realizacji przewidziany został na 15 grudnia 2020 roku. 
Łączna wartość inwestycji wynosi 12 996,00 zł. 

Renowacja Zamku w Bodzentynie

Umowa renowacji zamku dotyczy stworzenia szlaku pn. „Ślada-
mi kultury benedyktyńskiej”. Projekt został złożony przez Związek 
Gmin Gór Świętokrzyskich, zakłada on stworzenie szlaku kulturo-
wego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, 

Plan przebudowy ul. Kościelnej wraz z  budową parkingu oraz  
małej targowicy.
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Zamek w Bodzentynie czeka rewitalizacja.
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łączącego gminy skupione wokół serca Gór Świętokrzyskich tj. Bo-
dzentyn, Bieliny, Łagów oraz Pawłów. Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 20 000 000,00 zł z czego ostateczne dofi nansowanie 
to blisko 16 000 000,00 zł. Zasadniczą częścią projektu jest rewi-
talizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie, która wynosi około 8 
000 000,00 zł z dofi nansowaniem w kwocie około 6 350 000,00 zł.
Realizacja rewitalizacji ruin możliwa jest dzięki wcześniejszemu 
ich przejęciu we władanie przez władze gminy Bodzentyn. W 2015 
roku, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba zwrócił się 
do Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego o przekazanie w for-
mie darowizny terenu, na którym znajdują się ruiny zabytkowego 
pałacu Biskupskiego o powierzchni 3 ha gruntu. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na przekazanie gruntu, dzięki czemu Gmina Bodzen-
tyn na mocy aktu notarialnego zawartego w dniu 29 października 
2015 roku stała się jego właścicielem.

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

Obecnie realizowana 
jest umowa dotycząca re-
alizacji projektu pn. „Reno-
wacja obiektów zabytko-
wych wraz z przebudową 
i wyposażeniem obiektów 
publicznej infrastruktury 
kulturalnej na obszarze 
gmin Gór Świętokrzy-
skich”, na który Związek 
Gmin Gór Świętokrzyskich 
uzyskał dofi nansowanie w wysokości blisko 6 000 000,00 zł. W wy-
niku podpisania umowy w naszej gminie zostaną wyremontowa-
ne pomieszczenia OSP – częściowo nieużytkowane ze względu 
na ich zły stan techniczny. Kwota dofi nansowania wyniesie min.  
1 200 000,00 zł, całkowitą wartość realizacji zadania przewiduje się 
na około 2 700 000,00 zł. 

Wkład własny gminy to 1 500 000,00 zł. Wyremontowane po-
mieszczenia mają służyć nieustannie poszerzającej się ofercie 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 
skierowanej do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Budynek 
zostanie gruntownie wyremontowany, dobudowane zostanie pię-
tro, a wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Realizowany projekt łączy pięć gmin z regionu 
Świętokrzyskiego tj. Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Pawłów oraz Nowa 
Słupia.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Aglomeracji Bodzentyn”

Dofi nansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, obejmuje m.in..:

• Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Bodzentynie - 25 625 820,00 zł (brutto).

• Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu 
wody w Bodzentynie ul. Opatowska - 3 255 810,00 zł (brutto).

Termin realizacji obydwu inwestycji zaplanowany jest do 31 grud-
nia 2020 roku.

W ramach dofi nansowania ze środków Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowane jest także 
działanie dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących 
odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej’’ 
oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach beto-
nowych) na istniejącej sieci wodociągowej, a także montaż hydran-
tów – miejsce realizacji wodociągów: Bodzentyn ul. Kielecka, Su-
chedniowska, Żeromskiego i Zadworska. Termin realizacji zgodnie 
z umową - 31.03.2021 r. Środki zabezpieczone w projekcie na 
ten cel to kwota ponad 9 mln brutto.

Zadania realizowane poza Programem Operacyjnym Infra-
struktury i Środowiska 2014-2020

Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW
-ów w Bodzentynie ul. Opatowska i Suchedniowska wraz z remon-
tem istniejącej studni na SUW Suchedniowska- formuła zaprojektuj 
i wybuduj. Wartości w rozbiciu na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1 - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) 
studni głębinowej dla SUW w Bodzentynie ul. Opatowska. Wartość 
ogółem brutto - 345 384,00 zł.

Zadanie nr 2 - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) 
studni głębinowej dla SUW  w Bodzentynie ul. Suchedniowska. 
Wartość ogółem brutto - 298 398,00 zł.

Zadanie nr 3 - Remont istniejącej studni na SUW Bodzentyn ul. 
Suchedniowska. Wartość ogółem brutto - 130 380,00 zł.

Wartość trzech zadań ogółem - 774 162,00 zł (brutto).
Kolejnym dużym zadaniem realizowanym przez Przedsiębior-

stwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest cyfryzacja odczytu stanu 
liczników w Gminie Bodzentyn przez zakup i montaż wodomierzy 
w modułu radiowe. Wartość ogółem brutto - 963 878,01 zł  brutto.

Renowacja cmentarza wojennego 
z okresu I Wojny Światowej

Dzięki dofi nansowaniu w kwocie 64 000,00 zł pozyskanemu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano 
renowacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej znaj-
dującego się w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej. Obiekt ze 
względu na wyjątkową wartość historyczną i zły stan wymagał pil-
nych prac remontowych  i konserwatorskich. Działania realizowa-
ne dzięki pozyskanemu dofi nansowaniu polegały na: odtworzeniu 
pierwotnego rozplanowania elementów cmentarza, konserwacji 54 
(z 1916 roku) żeliwnych krzyży nagrobnych, pracach remontowych 
przy ogrodzeniu cmentarza, uporządkowaniu zieleni, zakupie tabli-
cy pamiątkowej, wykonaniu tablicy informacyjnej wraz  z towarzy-
szącymi działaniami promocyjnymi i popularyzatorskimi. 

• Całkowita wartość projektu:  85 344,71 zł.
• Wartość dofi nansowania: 64 000,00 zł.
Wykonawcami robót były fi rmy: SALAMON Wojciech Salamon 

oraz Grzegorz Harabin „GREG” USŁUGI BUDOWLANO-SPRZĘ-
TOWE.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Przebudowa ul. Wolności
Przy ul. Wolności w Bodzentynie zostanie wybudowany chodnik 

o długości 466 m, wraz z przebudową wodociągu po wschodniej 
stronie ulicy, czyli od bramy wjazdowej szkoły do posesji nr 18 – 
zgłoszenie z dnia 04.11.2019 r.

Termomodernizacja budynku przy 
ul. Wolności oraz budowa chodnika

Podczas wykonywania termomodernizacji budynku po dawnej 
lecznicy zwierząt przy ul. Wolności zaplanowano wymianę okien 
i pieca, a także montaż paneli fotowoltaicznych. Część budynku 
zostanie zaadaptowana dla działalności lokalnych stowarzyszeń – 
zgłoszenia z dnia 22.11.2019 r. 

Plac zabaw przy ul. Straży Pożarnej
Przy ul. Straży Pożarnej w Bodzentynie zostanie wybudowany 

plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową. Planowany jest rów-
nież zakup osprzętu do placu zabaw, a całość zostanie ogrodzona 
i obsadzona zielenią. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest 
fi rma LandAR Projects Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy to 
10 931,06 zł brutto. Jednakże na skutek wniesionego sprzeciwu 
przez jedną ze stron postępowania, decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego trafi ła do SKO i jest od nowa procedowana.

Firma LandAR opracowuje także dokumentację projektowo
-kosztorysową na budowę miejsc parkingowych związanych z za-
gospodarowaniem terenu placu zabaw przy ulicy Straży Pożarnej 
w Bodzentynie za wartość 7 925,20 zł brutto.

Trzy zadania w ramach konkursu architektonicznego
W ramach przeprowadzonego konkursu architektonicznego fi r-

ma BB Mulier Spółka z o.o. z Bilczy została wybrana celem wykona-
nia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 
ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej oraz przebudowy 
czterech stawów biskupich w terminie do 30.09.2019 r. (Umowę 
aneksowano do dnia 31.12.2020r. w kwestii stawów i kładki).

Teren wokół stawów biskupich zostanie na nowo zagospoda-
rowany poprzez odmulenie stawów, budowę kładki wyposażonej 
w ławki, zostaną także zakupione nowe kosze, wykonane oświetle-
nie, tablice informacyjno-edukacyjne oraz monitoring.

Trzecim zadaniem realizowanym przez fi rmę BB Mulier jest wy-
konanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy amfi teatru (muszli koncertowej) w obniżeniu terenu przy 
budynku Gimnazjum. W dniu 20 lutego 2020 r. gmina uzyskała po-
zwolenie na budowę.  

Inne inwestycje
Obecnie realizowane są kolejne zadania będące na etapie przy-

gotowywania dokumentacji projektowej t.j. 

• Odwodnienie ul. Piłsudskiego i fragmentu ul. 
Świętokrzyskiej - Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 
wykonanie kanału deszczowego, wymianę istniejącego 
chodnika dla pieszych, wymianę istniejącej nawierzchni 
asfaltowej, wymianę istniejących zjazdów na posesję. 
Wykonawcą zadania jest fi rma „EKODORO”. Koszt projektu - 
20 910,00 zł brutto.

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. 
Piłsudskiego w Bodzentynie - W terminie do 30 października 
br. fi rma Projektowo Usługowa ,,BUNA” ma wykonać 
dokumentację projektową pn. ,,Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami wod-kan. do 
budynków, na granicy pasa drogowego na ul. Piłsudskiego 
w Bodzentynie.” Wartość umowy – 25 953,00 zł brutto. 

• Odwodnienie ul. Pasieka - Zakres dokumentacji projektowej 
obejmuje: wykonanie kanału deszczowego oraz odtworzenie 
nawierzchni asfaltowej o szerokości do 4 m. Wykonawcą 
zadania jest fi rma „EKODORO”. Koszt projektu - 28 290,00 
złotych brutto.

• Budowa przepustu na rzece Psarce w ciągu ulicy Armii 
Krajowej - Zakres dokumentacji projektowej obejmuje dwa 
warianty: wykonanie mostu przęsłowego typu „kujan” oraz 
wykonanie przepustu skrzynkowego prefabrykowanego 
o wymiarach 450x250 m. Wykonawcą zadania jest fi rma 
„EKODORO” Sp. z o.o. Realizacja inwestycji jest na etapie 
końcowym. Koszt projektu - 43 050,00 zł brutto.

• Budowa oświetlenia w rejonie zjazdu narciarskiego - 
Wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 
w rejonie Ośrodka narciarskiego jest fi rma SKA ELEKTRO. 
Termin realizacji przewidziany został na 15 grudnia 2020 roku. 
Łączna wartość inwestycji wynosi 12 996,00 zł. 

Renowacja Zamku w Bodzentynie

Umowa renowacji zamku dotyczy stworzenia szlaku pn. „Ślada-
mi kultury benedyktyńskiej”. Projekt został złożony przez Związek 
Gmin Gór Świętokrzyskich, zakłada on stworzenie szlaku kulturo-
wego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, 

Plan przebudowy ul. Kościelnej wraz z  budową parkingu oraz  
małej targowicy.
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Zamek w Bodzentynie czeka rewitalizacja.
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łączącego gminy skupione wokół serca Gór Świętokrzyskich tj. Bo-
dzentyn, Bieliny, Łagów oraz Pawłów. Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 20 000 000,00 zł z czego ostateczne dofi nansowanie 
to blisko 16 000 000,00 zł. Zasadniczą częścią projektu jest rewi-
talizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie, która wynosi około 8 
000 000,00 zł z dofi nansowaniem w kwocie około 6 350 000,00 zł.
Realizacja rewitalizacji ruin możliwa jest dzięki wcześniejszemu 
ich przejęciu we władanie przez władze gminy Bodzentyn. W 2015 
roku, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba zwrócił się 
do Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego o przekazanie w for-
mie darowizny terenu, na którym znajdują się ruiny zabytkowego 
pałacu Biskupskiego o powierzchni 3 ha gruntu. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na przekazanie gruntu, dzięki czemu Gmina Bodzen-
tyn na mocy aktu notarialnego zawartego w dniu 29 października 
2015 roku stała się jego właścicielem.

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

Obecnie realizowana 
jest umowa dotycząca re-
alizacji projektu pn. „Reno-
wacja obiektów zabytko-
wych wraz z przebudową 
i wyposażeniem obiektów 
publicznej infrastruktury 
kulturalnej na obszarze 
gmin Gór Świętokrzy-
skich”, na który Związek 
Gmin Gór Świętokrzyskich 
uzyskał dofi nansowanie w wysokości blisko 6 000 000,00 zł. W wy-
niku podpisania umowy w naszej gminie zostaną wyremontowa-
ne pomieszczenia OSP – częściowo nieużytkowane ze względu 
na ich zły stan techniczny. Kwota dofi nansowania wyniesie min.  
1 200 000,00 zł, całkowitą wartość realizacji zadania przewiduje się 
na około 2 700 000,00 zł. 

Wkład własny gminy to 1 500 000,00 zł. Wyremontowane po-
mieszczenia mają służyć nieustannie poszerzającej się ofercie 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 
skierowanej do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Budynek 
zostanie gruntownie wyremontowany, dobudowane zostanie pię-
tro, a wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Realizowany projekt łączy pięć gmin z regionu 
Świętokrzyskiego tj. Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Pawłów oraz Nowa 
Słupia.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Aglomeracji Bodzentyn”

Dofi nansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, obejmuje m.in..:

• Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Bodzentynie - 25 625 820,00 zł (brutto).

• Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu 
wody w Bodzentynie ul. Opatowska - 3 255 810,00 zł (brutto).

Termin realizacji obydwu inwestycji zaplanowany jest do 31 grud-
nia 2020 roku.

W ramach dofi nansowania ze środków Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowane jest także 
działanie dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących 
odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej’’ 
oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach beto-
nowych) na istniejącej sieci wodociągowej, a także montaż hydran-
tów – miejsce realizacji wodociągów: Bodzentyn ul. Kielecka, Su-
chedniowska, Żeromskiego i Zadworska. Termin realizacji zgodnie 
z umową - 31.03.2021 r. Środki zabezpieczone w projekcie na 
ten cel to kwota ponad 9 mln brutto.

Zadania realizowane poza Programem Operacyjnym Infra-
struktury i Środowiska 2014-2020

Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW
-ów w Bodzentynie ul. Opatowska i Suchedniowska wraz z remon-
tem istniejącej studni na SUW Suchedniowska- formuła zaprojektuj 
i wybuduj. Wartości w rozbiciu na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1 - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) 
studni głębinowej dla SUW w Bodzentynie ul. Opatowska. Wartość 
ogółem brutto - 345 384,00 zł.

Zadanie nr 2 - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) 
studni głębinowej dla SUW  w Bodzentynie ul. Suchedniowska. 
Wartość ogółem brutto - 298 398,00 zł.

Zadanie nr 3 - Remont istniejącej studni na SUW Bodzentyn ul. 
Suchedniowska. Wartość ogółem brutto - 130 380,00 zł.

Wartość trzech zadań ogółem - 774 162,00 zł (brutto).
Kolejnym dużym zadaniem realizowanym przez Przedsiębior-

stwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest cyfryzacja odczytu stanu 
liczników w Gminie Bodzentyn przez zakup i montaż wodomierzy 
w modułu radiowe. Wartość ogółem brutto - 963 878,01 zł  brutto.

Renowacja cmentarza wojennego 
z okresu I Wojny Światowej

Dzięki dofi nansowaniu w kwocie 64 000,00 zł pozyskanemu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano 
renowacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej znaj-
dującego się w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej. Obiekt ze 
względu na wyjątkową wartość historyczną i zły stan wymagał pil-
nych prac remontowych  i konserwatorskich. Działania realizowa-
ne dzięki pozyskanemu dofi nansowaniu polegały na: odtworzeniu 
pierwotnego rozplanowania elementów cmentarza, konserwacji 54 
(z 1916 roku) żeliwnych krzyży nagrobnych, pracach remontowych 
przy ogrodzeniu cmentarza, uporządkowaniu zieleni, zakupie tabli-
cy pamiątkowej, wykonaniu tablicy informacyjnej wraz  z towarzy-
szącymi działaniami promocyjnymi i popularyzatorskimi. 

• Całkowita wartość projektu:  85 344,71 zł.
• Wartość dofi nansowania: 64 000,00 zł.
Wykonawcami robót były fi rmy: SALAMON Wojciech Salamon 

oraz Grzegorz Harabin „GREG” USŁUGI BUDOWLANO-SPRZĘ-
TOWE.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Wyremontowane 
pomieszczenia 
na potrzeby MGCKiT
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pomnik Upamiętniający Poległych za 
Niepodległość Polski (Pomnik przy Rondzie)

Z budżetu Gminy zostały sfi nansowane prace remontowo-kon-
serwatorskie przy cokole pomnika upamiętniającego Poległych za 
Niepodległość Polski. Wykonawcą zadania była Nowa Sztuka Pra-
cownia Kamieniarstwa Artystycznego.

Całkowita wartość prac: 6 700,00 zł.

Budżet Gminy Bodzentyn

Budżet Gminy Bodzentyn na dzień 27.11.2020 rok (PLAN)

Dochody ogółem – 61 657 250,61 zł

Dochody bieżące 55 587 326,73 zł
w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych 7 900 223,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 1 900,00 zł

- pozostałe dochody bieżące 7 196 661,02 zł (w tym: podatek od 
nieruchomości 2 318 852,72 zł)

- subwencji ogólnej 17 824 755,00 zł (w tym: subwencja 
oświatowa 10 144 237,00 zł)

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 22 663 787,71 zł

Dochody majątkowe 6 069 923,88 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 

6 069 923,88 zł

Wydatki ogółem 64 176 247,91 zł

Wydatki bieżące 55 313 221,70 zł
w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 408 531,44 zł
- na funkcjonowanie organów tj. (Urząd Gminy i Rada Miejska) 

4 398 817,70 zł
- na oświatę 18 748 633,91 zł

Wydatki majątkowe 8 863 026,21zł

Planowany dług gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 
23 587 017,61 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w autopoprawce do bu-
dżetu na 2021 rok wprowadzi zadanie pt. „Wykonanie dokumen-
tacji projektowej na realizację ciągu pieszego na ulicy Podmurze 
(od ulicy Kieleckiej do ulicy Licealnej i do ulicy Straży Pożarnej)”.

Stan zatrudnienia w UMiG 
na dzień 30 listopada 2020 roku

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn na 
dzień 30 listopada bieżącego roku przedstawiał się w sposób na-
stępujący:

• 54 osoby zatrudnione w tym 42 pracowników biurowych
(jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym) i 12 
pracowników gospodarczych (w tym kierowca),

• 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
• 4 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych,
• 4 osoby odbywają staż.

Budżet Obywatelski 2020

Projekt wybrany przez Mieszkańców Bodzentyna to „Zwiększe-
nie Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Bodzentyn – zakup 
sprzętu dla OSP Bodzentyn.”

W ramach realizacji projektu za kwotę 87 216,57 złotych 
z budżetu obywatelskiego na potrzeby OSP Bodzentyn zakupiono: 
ubrania bojowe, hełmy strażackie, prądnice, latarki, zestaw podpór 
do stabilizacji, zestaw podkładów i klinów do stabilizacji, zabezpie-
czenie poduszek, rękawice techniczne, buty strażackie bojowe, 
butle stalowe MSA oraz pompę zanurzeniową.

Ośrodek zdrowia w Bodzentynie przechodził 
sukcesywnie remonty.

W pracowni rehabilitacji odnowiono wszystkie boksy oraz zgod-
nie z najwyższymi standardami położono nowe posadzki. Pracow-
nia zyskała również nowe bardziej ekonomiczne oświetlenie. 

Dodatkowo zainstalowano rekuperatory powietrza dzięki czemu 
pacjenci mogą oddychać świeżym powietrzem. Biorąc pod uwa-
gę potrzeby całego budynku powstała stacja uzdatniania wody. 
Oznacza to, iż na chwilę obecną woda znajduje się w klasie naj-
lepszych wód mineralnych. Dzięki remontowi oraz adaptacji po-
mieszczeń możliwe jest przyjmowanie pacjentów w komfortowych 
warunkach. Należy przy tym dodać, iż wizytówką fi zjoterapii w 
Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie są przede wszystkim pracownice 
posiadające ogromne doświadczenie, fachowość i serdeczne po-
dejście do pacjenta
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Szanowni Państwo, 
w związku ze zbliżają-
cym się końcem roku, 
nadchodzi również czas 
na podsumowanie dwu-
letniej i intensywnej pracy 
Radnych Rady Miejskiej 
w kadencji 2018‒2023.

Poniżej prezentujemy 
ich przemyślenia i odczucia 
na temat zmian zachodzących 
w Gminie Bodzentyn oraz ich 
plany na kolejne lata.

Rada Miejska w Bodzentynie 
składa się z 15 radnych, w któ-
rych skład wchodzi: 11 radnych 
„KW Przyjazna Gmina Bodzen-
tyn”, 3 radnych „KW Gmina Bo-
dzentyn-Wspólne Dobro” oraz 
1 radna „KW Razem dla Gminy 
Bodzentyn”.

„Radni w minionym czasie 
podjęli wiele trudnych, a zara-
zem mądrych decyzji. W ten 
sposób od pomysłów, przeszli-
śmy do ich efektywnej realiza-
cji, przejawiającej się ogromem 
inwestycji na terenie Gminy 
Bodzentyn. Należy zaznaczyć, 
że takie działania są możliwe 
tylko i wyłącznie dzięki współ-
pracy Radnych z Burmistrzem. 
Pomimo różnorodności charak-
terów oraz poglądów naszym 
wspólnym celem jest niesie-
nie pomocy oraz działanie 
na korzyść mieszkańców Miasta 
i Gminy Bodzentyn.

Każdy radny dla swoich 
mieszkańców chce jak najlepiej, 
niestety działania niektórych 
radnych potrafią przyjmować 
negatywną formę, jaką jest po-
dejrzliwość i obwinianie osób 
obecnie zarządzających Gminą. 
Do chwili obecnej żadne z tych 
oskarżeń nie potwierdziły się. 
Wprowadzają tylko niepotrzeb-
ny zamęt oraz obciążają urzęd-
ników dodatkową pracą nad 
przygotowaniem niezbędnej do-
kumentacji wyjaśniającej.

Zadowalający natomiast jest 
fakt, iż radni nie postrzegają 
inwestycji pod kątem swoich 
okręgów wyborczych, czy też 
miejscowości. Poprzez swoje 

głosowania na dane inwestycje, 
starają się realizować zrówno-
ważony rozwój całej Gminy Bo-
dzentyn.

Zarówno radni z obszarów 
wiejskich, jak i miejskich podej-
mują wiele starań o poprawę 
jakości życia swoich mieszkań-
ców. Dzięki wykonanym już in-
westycjom, tereny te stają się 
atrakcyjnym miejscem do życia.

Mając na względzie ciężar 
odpowiedzialności, jaki niesie 
za sobą pełniona przez nas 
funkcja radnego, mamy świado-
mość, iż jest jeszcze mnóstwo 
inwestycji, na które z niecier-
pliwością oczekują mieszkań-
cy. Zapewniamy, że dołożymy 
wszelkich starań, aby je wdro-
żyć do realizacji.

W ostatnim czasie zaopinio-
wano projekt budżetu Gminy 
oraz WPF na 2021 r. Przygoto-
wanie projektu budżetu w tym 
niezwykle ciężkim czasie pan-
demii, jest nadzwyczaj trudne, 
dlatego też pragnę podzięko-
wać Panu Burmistrzowi oraz 
osobom z Nim współpracują-
cym. Ogrom inwestycji, jakie 
są zaplanowane na 2021 r., 
motywują nas do wspólnego 
działania.

Warto przypomnieć, że z ini-
cjatywy Burmistrza Dariusza 
Skiby zapoczątkowano wiele 
działań na terenie Miasta Bo-
dzentyn, które dzięki dobrej 
współpracy z Powiatem Kielec-
kim, Urzędem Marszałkowskim, 
Wojewodą Świętokrzyskim i Dy-
rektorem ŚPN zostały zrealizo-
wane.

Pragnę również zaznaczyć, 
iż w moim okręgu wyborczym 
oprócz corocznych remontów 
i napraw rozpoczęta została re-
alizacja oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Podgórze. Wy-
konano również modernizację 
przepompowni wody w Celi-
nach, aby zapewnić mieszkań-
com Podgórza dostawę wody 
do domostw położonych naj-
wyżej, której często brakowało 
przy większym poborze. Nato-
miast Mieszkańcy Celin w 2021 

roku doczekają się długo ocze-
kiwanej sieci wodociągowej 
(brakujące domostwa).

W imieniu swoim oraz miesz-
kańców serdecznie dziękuję 
za współpracę Kolegom oraz 
Koleżankom Radnym, a także 
Burmistrzowi MiG Bodzentyn 
Dariuszowi Skibie, dzięki któ-
rej zostały wykonane inwesty-
cje na całym obszarze Miasta 
i Gminy Bodzentyn”. - Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie Pani Teresa Bzymek.

„Jako Radni Rady Miejskiej 
w Bodzentynie szczególną uwa-
gę przywiązujemy do działań 
poprawiających wizerunek na-
szych miejscowości – tj. Psary 
Kąty, Psary Stara Wieś, Psary 
– Podłazy oraz codzienne życie 
mieszkańców tych miejscowo-
ści oraz mieszkańców całej gmi-
ny Bodzentyn.

W ostatnim czasie została 
wyremontowana kapitalnie i wy-
posażona w niezbędnych sprzęt 
edukacyjny Szkoła Podstawo-
wa w Psarach Starej Wsi. Po-
nadto w tym roku została wyko-
nana dokumentacja projektowa 
budowy sali sportowej przy ww. 
szkole.

W budżecie gminy na 2021 
rok, zabezpieczone zostały 
środki na projekt przebudo-
wy drogi powiatowej w miej-
scowościach Podlesie-Psary 
Stara Wieś, o co wnioskowali 
mieszkańcy od wielu lat. Z te-
gorocznego Funduszu Sołec-
kiego zrealizowane zostało 
oświetlenie uliczne przy drodze 
gminnej w pobliżu boiska spor-
towego. Zakończony został rów-
nież remont drogi powiatowej 
na Psarach Podłazach, w której 
to miejscowości w przyszłym 
roku zostanie wykonana kanali-
zacja sanitarna. Pragnę zazna-
czyć, że bardzo dobrze się ukła-
da nam współpraca z Druhami 
OSP w Psarach – Starej Wsi, 
jak również współpraca z sołty-
sami poszczególnych sołectw. 
Ww. zadania zostały zrealizo-
wane dzięki wzajemnej dobrej 
współpracy Radnych z Panem 

Burmistrzem Dariuszem Skibą”. 
– Podsumowali Radni Rady 
Miejskiej Panowie Jerzy Tofil 
oraz Tadeusz Zieliński.

„W 2020 roku Wilkowie zo-
stały wykonane nowe wiaty 
przystankowe wraz z utwardzo-
ną podbudową i nowymi prze-
pustami.

Rozpoczęto opracowywanie 
kompleksowego projektu pod 
nazwą Osiedle Wrzosowa i Le-
śna. Projekt zakłada wykonanie 
sieci dróg, chodników, oświe-
tlenia ulicznego, poboczy wraz 
z odwodnieniem, kanalizacji 
oraz wodociągu.

W 2021 roku rozpocznie się 
dwuletni proces budowy cią-
gu pieszo rowerowego wzdłuż 
całej ulicy Łysogórskiej – jest 
to najdłuższy odcinek tej in-
westycji. Inwestycji o takim 
wymiarze w Wilkowie nie było 
nigdy. Ta inwestycja poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców 
i turystów, a także poprawi 
atrakcyjność regionu”. – Radna 
Anna Obara.

„Z całą pewnością w Świętej 
Katarzynie nie było tak wielu in-
westycji jednocześnie.

W 2020 roku zrealizowano 
wiele ważnych przedsięwzięć 
na terenie naszej miejscowości:

– oddano do użytku jeden 
z najatrakcyjniejszych w woje-
wództwie odcinków ścieżki ro-
werowej wzdłuż ulicy Kieleckiej 
od Krajna do Podgórza,

– zrealizowano pierwszy etap 
budowy zakładający wybudo-
wanie budynku i altany wraz zie-
lonym skwerem przy parkingu – 
dalsza część budowy parkingu 
w najbliższych latach,

– został opracowany projekt 
na wykonanie kanalizacji Świę-
tej Katarzyny – rejon Wzorki,

– realizowano projekt położe-
nia nawierzchni asfaltowej przy 
ul. Kieleckiej w kierunku Wzo-
rek,

– do końca grudnia zosta-
nie wykonana utwardzona na-
wierzchni na placu zabaw przy 
szkole podstawowej,

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

Refleksje Radnych Rady Miejskiej 
po dwóch latach kadencji
„Ważniejsze jest bycie ludzkim, a nie ważnym” 

Will Rogers
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 11
– w tym roku gmina pozyskała 

ogromne środki na wybudowanie 
ciągu pieszo rowerowego wzdłuż 
ulicy Żeromskiego – jest to jedna 
najbardziej wyczekiwanych inwe-
stycji w naszej miejscowości,

– rozpoczął się proces projek-
towania kanalizacji Świętej Kata-
rzyny w części dawnej Grabowej,

– projektanci pracują również 
przy projektowaniu boiska szkol-
nego – na które czekają nie tylko 
nasi najmłodsi mieszkańcy,

– ostatnie prace projektowe 
wykonuje projektant w kwestii za-
projektowania oświetlenia ulicz-
nego od sklepu Robert w stronę 
Wilkowa.

Co zaplanowaliśmy na 2021 
rok:

– rozpoczęcie prac związanych 
z budową chodnika i ścieżki rowe-
rowej przy ul. Żeromskiego,

– wykonanie oświetlenia ulicz-
nego przy ul. Młynarskiej i części 
ulicy Spacerowej oraz części ulicy 
Grabowej od strony ulicy Kielec-
kiej,

– wykonanie przebudowy czę-
ści wodociągu przy ulicy Święto-
krzyskiej i ulicy Spacerowej,

– wykonanie projektu oświetle-
nia przy ul. Kieleckiej w kierunku 
Wzorek.

Za te wszystkie inwestycje 
bardzo serdecznie dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym 
w ich realizację”. – Powiedziała 
Agnieszka Barcikowska.

„Rok 2020 był dla sołec-
twa Wola Szczygiełkowa ro-
kiem rozpoczęcia inwesty-
cji zaplanowanych w latach 
poprzednich. Od wielu lat miesz-
kańcy miejscowości zabiegali 
o budowę świetlicy środowisko-
wej i gromadzili środki z funduszu 
sołeckiego, które przeznaczone 
zostały na zakupienie materia-
łów budowlanych. W bieżącym 
roku podjęto decyzję o ponow-
nym przekazaniu środków so-
łeckich w wysokości około 30 
tys. zł. na rozpoczęcie prac. 
Radni Rady Miejskiej w Bodzen-
tynie podjęli również decyzję 
o dofinansowaniu inwestycji i wy-
konaniu kolejnych prac budow-
lanych. Jesienią tego roku wybu-
dowano ściany budynku łącznie 
ze stropem oraz stolarką dacho-
wa. Do końca grudnia planowane 
jest wykonanie pokrycia dachowe-
go na budynku świetlicy.

Radna Rady Miejskiej, Rada 
Sołecka oraz mieszkańcy dzięku-
ją Burmistrzom i Radzie Miejskiej 
za przekazane środki finansowe 
oraz wszelkie działania związane 

z prowadzeniem inwestycji.
Podczas zebrań wiejskich 

mieszkańcy zdecydowali również 
o przekazaniu środków funduszu 
sołeckiego w kwocie 38 tys. zł. 
na dalsze prowadzenie prac inwe-
stycyjnych przy świetlicy. Cieszy 
fakt powstania długo planowanej 
inwestycji, która doprowadzona 
do końca będzie służyć długie lata 
całej społeczności Woli Szczygieł-
kowej.

Wykonane zostały rów-
nież prace związane z moder-
nizacją oczyszczalni ścieków 
w Woli Szczygiełkowej, ponie-
waż oczyszczalnia ta nie speł-
niała określonych wymogów. 
Mała oczyszczalnia została do-
posażona w urządzenia popra-
wiające wydajność oczyszczalni. 
Dalsze prace związane z jej mo-
dernizacją przewidziano w 2020 
roku.

W ramach realizowanego zada-
nia pożytku publicznego,, Sporto-
wa integracja pokoleń” zakupiono 
elementy wyposażenia siłowni 
zewnętrznej, która zlokalizowana 
zostanie na placu szkolnym. W ra-
mach tego zadania zakupiono 
sprzęt sportowy i wyposażenie 
na łączną wartość 10 tys. zł. Sto-
warzyszenie Rozwoju Miejsco-
wości Wola Szczygiełkowa oraz 
społeczność szkolna wyraża 
wdzięczność za przyznana do-
tację oraz wsparcie władz samo-
rządowych”. - Radna Bogusława 
Jankowicz oraz Sołtys Bożena 
Wyglądacz.

„Mijający rok kalendarzowy 
przyniósł wiele korzystnych zmian 
dla mieszkańców Śniadki i Siera-
dowic. Te najbardziej rzucające 
się w oczy to remont Szkoły Pod-
stawowej w Śniadce oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej w Śniadce 
Pierwszej, Drugiej, Trzeciej oraz 
Sieradowicach Pierwszych i Dru-
gich. Na kanalizację mieszkańcy 
czekali wiele lat. W ramach fundu-
szu sołeckiego w Śniadce zostanie 
wykonany remont drogi gminnej. 
Na chwilę obecną trwają prace 
geodezyjne. W Sieradowicach 
natomiast zakupiono i wykonano 
garaż blaszany oraz doposażono 
OSP w kilka kompletów mundu-
rów bojowych. Na chwilę obecną 
trwa remont pomieszczeń OSP 
w Sieradowicach (budowa nowych 
łazienek, malowanie ścian, dopo-
sażenie świetlicy w meble. Nad-
mieńmy, iż od nowego roku pla-
nujemy rozpoczęcie działalności 
świetlicy dla dzieci. Na budynku 
remizy strażackiej zainstalowano 
instalację fotowoltaiczną. Teren 
wokół boiska i placu zabaw w Sie-

radowicach obsadzono roślinami 
miododajnymi. W najbliższym 
czasie planowana jest również 
budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscach, gdzie dotąd go nie 
ma, a jest niezbędne w celu za-
pewnienia mieszkańcom bezpie-
czeństwa. Dzięki zaangażowaniu 
Pana Burmistrza jest realna szan-
sa na przebudowę drogi powia-
towej przez Sieradowice Parce-
le, Sieradowice Drugie, Śniadkę 
Drugą i Pierwszą w najbliższych 
latach. Bardzo dziękuję w imieniu 
mieszkańców Śniadki i Sieradowic 
za wszystkie prace, które zostały 
już wykonane”. – Podsumowała 
Radna Marzanna Borek. 

Radną Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie jestem drugą kadencję. 
Moja współpraca, zarówno z Bur-
mistrzem Panem Dariuszem Ski-
bą, jak i z Radnymi Rady Miejskiej 
układa się bardzo dobrze. Niezwy-
kle cieszy mnie fakt, iż biorąc pod 
uwagę realne i najpilniejsze potrze-
by mieszkańców, zgadzamy się w 
kwestii inwestycji podejmowanych 
do realizacji w poszczególnych so-
łectwach i mieście Bodzentyn.  W 
bieżącym roku została zakończo-
na budowa kanalizacji w sołectwie 
Dąbrowa Górna. Jest to już druga 
po modernizacji drogi wojewódz-
kiej nr 751 inwestycja, tak długo 
oczekiwana przez mieszkańców. 
Dzięki realizacji Funduszu So-
łeckiego rozpoczęliśmy również 
budowę świetlicy wiejskiej w Dą-
browie Górnej, która w przyszło-
ści będzie służyła mieszkańcom 
obu sołectw. Mieszkańcy Dąbro-
wy Dolnej, od wielu już lat, wnio-
skowali o poprawienie wjazdu na 
drogę powiatową do Celin. Dzięki 
staraniom obecnego Pana Bur-
mistrza oraz dobrej współpracy 
sołectw Dąbrowa Dolna i Celin, 
zostało to zadanie wykonane, a 
dodatkowo odcinek zyskał nowe 
oświetlenie, które przyczyniło się 
do zwiększenia bezpieczeństwa 
w tym miejscu. Cieszę się, że w 
przyszłorocznym budżecie Gmi-
ny, na mój wniosek zabezpieczo-
no część środków finansowych w 
celu wyasfaltowania drogi gminnej 
łączącej Dąbrowę Górną z Dąbro-
wą Dolną. 

Mam nadzieję, że inwestycje 
te z pomocą Radnych i Pana Bur-
mistrza oraz dzięki pozyskaniu 
środków zewnętrznych zostaną 
zrealizowane, czego sobie i moim 
Mieszkańcom, w ten świąteczny 
czas życzę. Niech zrozumienie 
oraz serdeczna współpraca budu-
je naszą małą Ojczyznę.- Radna 
Zofia Gliwa.

„Rok 2020, był drugim rokiem 

mojej pracy w Radzie Miejskiej 
w Bodzentynie. Zawsze stałam 
na stanowisku, że Rada powin-
na spełniać służebną funkcję 
w stosunku do mieszkańców i ich 
problemów, przy czym w sposób 
merytoryczny i zgodnie z prawem 
oraz oczekiwaniami mieszkańców 
tworzyć prawo miejscowe. Mimo, 
że obecny rok przyniósł nieocze-
kiwane problemy związane z epi-
demią koronawirusa, to udało się 
zrealizować kilka zadań na terenie 
okręgu wyborczego, który repre-
zentuję.

Jednym z działań długo ocze-
kiwanych przez mieszkańców 
jest realizacja na terenie sołectw 
budowy sieci kanalizacyjnej w ra-
mach projektu pn. „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno -ściekowej 
w Aglomeracji Bodzentyn”. Ponad-
to obecnie realizowany jest Fun-
dusz Sołecki na 2020r. w ramach 
którego trwają prace związane 
z wymianą oświetlenia na LED-o-
we w sołectwach Wzdół Rządowy 
i Wzdół Kolonia. W ciągu roku wy-
konywane były też drobne zadania 
i naprawy w ramach prac bieżą-
cych.

W projekcie budżetu 
na 2021 r. znalazło się zadanie 
dotyczące opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w ramach któ-
rego możliwa będzie rozbudowa 
cmentarza parafialnego we Wzdo-
le. Ponadto dokonana zostanie 
aktualizacja dokumentacji projek-
towej dla przedsięwzięcia pod na-
zwą „Rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 751 w miejscowości Wzdół 
Rządowy – Góra Św. Barbary 
oraz w planach jest wykonanie 
dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej dla zadania dotyczącego 
przebudowy i rozbudowy drogi 
powiatowej w na odcinku Stara 
Wieś – Parcele. Środki przyszło-
rocznego Funduszu Sołeckiego 
sołectwa Wzdół Rządowy zostaną 
przeznaczone na wykonanie pla-
cu zabaw przy siłowni w sołectwie, 
natomiast Wzdół – Kolonia prze-
znaczyła środki na budowę oświe-
tlenia ulicznego w miejscowości 
Kopciowiec.

Mam nadzieję, z pomocą Rady 
Miejskiej oraz Burmistrza uda się 
zrealizować zadania zaplanowa-
ne na przyszły rok. Korzystając 
z okazji składam serdeczne po-
dziękowania Burmistrzowi, Rad-
nym, sołtysom za bardzo dobrą i 
merytoryczną współpracę w mi-
nionym roku oraz życzę wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku”. - 
Skomentowała Radna Dominika 
Skarbek.
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„Święty Mikołaj – jaki On jest?” to temat naszego konkursu 
organizowanego po raz pierwszy w takiej formie ze względu 
na panującą sytuację. Konkurs jest częścią tegorocznych wy-
darzeń mikołajkowych organizowanych przez Miejsko – Gmin-
ne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Miejsko – 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie.

Konkurs mający zachęcić dzieci do przedstawienia własnych wy-
obrażeń o Świętym Mikołaju mile zaskoczył organizatorów. Wpły-
nęło 159 prac wykonanych przez uczniów, licząc od klas przed-
szkolnych do ósmej klasy szkoły podstawowej. Udział tak licznej 
grupy uczestników bardzo cieszy i skłania do organizowania ko-
lejnych konkursów w podobnej formule. Dziękujemy również dy-
rektorom i nauczycielom szkół z naszej gminy za zaangażowanie 
i zachęcanie swoich podopiecznych do udziału w tego typu inicjatywie. 
Z naszych szkół wpłynęła następująca liczba prac:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie 93 prace,
•  Zespół Szkół we Wzdole Rządowym 38 prac, 

Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej 14 prac,
• Szkoła Podstawowa w Śniadce 8 prac,
• Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi 4 prace,
• Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie 2 prace.
Prace konkursowe dzieci i młodzieży rozstrzygnięto w trzech 

grupach wiekowych:
• Grupa I- dzieci w wieku przedszkolnym
• Grupa II- uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
• Grupa III – uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac.
Komisja oceniająca w składzie: Inga Świderska, Aleksandra 

Furmańczyk, Anna Koprowska, Marcin Sikorski dokonała oceny 
wszystkich nadesłanych prac, pod względem walorów estetycz-
nych, wkładu pracy, zgodności z tematyką konkursu oraz samo-
dzielności wykonania prac.W poszczególnych kategoriach komisja 
konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

Grupa I – dzieci w wieku przedszkolnym
I miejsce – Martyna Ryba SP we Wzdole Rządowym
II miejsce – Antoni Jędrzejczyk ZSP w Bodzentynie
III miejsce – Maja Zwada SP w Śniadce

Grupa II – uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
I miejsce – Jakub Bracha SP we Wzdole Rządowym
II miejsce – Maja Łubek SP we Wzdole Rządowym
III miejsce – Zuzanna Czernikiewicz ZSP w Bodzentynie

Grupa III – uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych
I miejsce – Maja Marzec ZSP w Bodzentynie
II miejsce – Małgorzata Wrona SP w Woli Szczygiełkowej
III miejsce – Kamila Słotnicka ZSP w Bodzentynie
GRATULUJEMY wszystkim za wspaniałe prace konkursowe:)!!!
Wszystkim uczestnikom zostaną przekazane drobne upominki 

za czynny udział w konkursie. Wygrani w poszczególnych katego-
riach otrzymają nagrody rzeczowe przekazane przez organizato-
rów.

W sprawach przyznanych nagród organizatorzy będą kontak-
tować się indywidualnie z dyrekcją szkoły, do której uczęszczają 
poszczególni uczniowie.

 Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot  

w Bodzentynie
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki   

w Bodzentynie

Rozstrzygnięcie Mikołajkowego 
Konkursu Plastycznego

Orkiestra Dęta jest nie-
odrębną częścią historii 
Bodzentyna, którą na prze-
strzeni lat, tworzyło kilka 
pokoleń muzyków. 

Historia powstania Orkiestry 
Dętej sięga drugiej połowy XIX 
wieku i począwszy od momen-
tu założenia do chwili obecnej, 
cieszy się powszechnym uzna-
niem. Różnorodny repertuar 
sprawia, że muzycy uświetniają 
swoimi występami wiele uroczy-
stości, nie tylko w Bodzentynie.

Ponadto artyści dumnie 
reprezentując naszą gminę, 
uczestniczą w różnego rodzaju 

przeglądach i festiwalach or-
kiestr dętych zdobywając wiele 
nagród i wyróżnień. Orkiestra, 
która z pewnością jest wizytów-
ką naszego miasta, nieustan-
nie się rozwija, przygotowując 
coraz to nowsze repertuary. 
Obecnie muzycy pracowali nad 
utworami Parada Strażacka 
oraz Copacabana, które zapre-
zentowali na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych 
2020. Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba, pra-
gnąc docenić osiągnięcia oraz 
godne reprezentowanie gmi-
ny Bodzentyn przez orkiestrę, 
w dniu 19 listopada 2020 roku, 

na ręce Kapelmistrza Jerzego 
Łapińskiego, uroczyście prze-
kazał 30 koszulek z herbem 
Bodzentyna dla Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP.

Podczas przekazania Bur-
mistrz podkreślił, iż ma nadzie-
ję, że dzięki nowym koszulkom, 
Orkiestra Dęta występująca 
w ujednoliconym stroju, będzie 
wyróżniać się na wielu uroczy-
stościach. W dalszym ciągu 
będą starali się dbać oraz po-
magać Orkiestrze Dętej, ponie-
waż jest ona bardzo ważną czę-
ścią kultury gminy Bodzentyn.

Burmistrz zachęca młodzież 
do wstępowania w szeregi or-

kiestry, życzy artystom wielu 
sukcesów oraz aby dalej roz-
wijali swoje zamiłowanie i pasję 
do muzyki. E.Kita

Nowe koszulki dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
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Od początku epidemii 
ludzie na całym świecie 
wyczekiwali szczepionki, 
która powstrzyma rozprze-
strzenianie się COVID-19. 
Dzięki ciężkiej pracy 
naukowców już niedługo 
będziemy mogli rozpocząć 
szczepienia. 

Będą one darmowe i dobro-
wolne. Polska podpisała umowy 
na zakup ponad 45 mln dawek 
szczepionek, po ich zatwierdze-
niu przez europejskie instytucje. 
To największa operacja logi-
styczna związana ze zdrowiem 
Polaków. Szczepionka to bar-
dzo ważny element walki z ko-
ronawirusem, ale kluczowa jest 
również nasza wzajemna odpo-
wiedzialność. Chroń siebie i in-
nych – przestrzegaj obowiązu-
jących zasad bezpieczeństwa!

Umowy na zakup 
szczepionek zostały 
podpisane
Zdrowie i bezpieczeństwo 

obywateli jest dla nas priory-
tetem. Polski rząd podpisał 
umowy na zakup szczepionki 
przeciwko COVID-19 z trzema 
firmami:

• Pfizer BioNtech;
• Johnson&Johnson;
• AstraZeneca.
Proces szczepień przeciw-

ko COVID-19 to największa 
operacja logistyczna związana 
ze zdrowiem Polaków. Obecnie 
trwają prace nad Rządową Stra-
tegią Szczepień, która zostanie 
przyjęta przez Radę Ministrów 
po konsultacjach w połowie 
grudnia.

Szczepionka – dla kogo 
w pierwszej kolejności?
Koronawirus to poważne 

zagrożenie dla naszego zdro-
wia i życia. Zależy nam, aby 
w pierwszej kolejności ze szcze-
pionek skorzystały osoby szcze-
gólnie narażone, czyli:

• pracownicy służy zdrowia;
•  mieszkańcy Domów Pomocy 

Społecznej i pacjenci Za-
kładów Leczniczo-Opiekuń-
czych;

• osoby powyżej 60. roku 
życia;
•  służby, które wspomagają 

walkę z COVID-19 – m.in. 
policja i wojsko.

Proces szczepień
Proces rejestracji powszech-

nych szczepień rozpocznie się 
w lutym 2021 r. Wszystko jed-
nak zależy od decyzji Europej-
skiej Agencji Lekowej. Proces 
będzie prosty i jednocześnie 
bezpieczny. Jak będzie wyglą-
dał?

1. Rejestracja – online: przez 
infolinię lub u lekarza POZ, 
na specjalnej stronie www lub 
poprzez Internetowe Konto 
Pacjenta.

2. Zgłoszenie do punktu 
szczepień – kwalifikacja przez 
lekarza lub pielęgniarkę.

3. Wykonanie szczepienia 
oraz obserwacja pacjenta 
po szczepieniu.

4. Powtórzenie procesu 
po upływie 21 dni – bez ko-
nieczności ponownej rejestracji.

4 grudnia ruszył nabór pod-
miotów, które będą organizowa-
ły punkty szczepień. Szczepie-
nia będą realizowane:

•  stacjonarnie w placówkach 
POZ;

•  innych stacjonarnych pla-
cówkach medycznych;

•  w mobilnych zespołach 
szczepiących;

•  w centrach szczepiennych 
w szpitalach rezerwowych.
Aby rejestracja na szcze-

pienia była jeszcze łatwiejsza, 
od 15 grudnia uruchomiona 
zostanie specjalna infolinia. Bę-
dzie ona przeznaczona tylko te-
matowi szczepionek przeciwko 
COVID-19.

SPZOZ w Bodzentynie za-
deklarował już przystąpienie 
do Narodowego Programu 
Szczepień przeciwko wiruso-
wi SARS-CoV-2 na zasadach 
przyjętych przez Ministerstwo 
Zdrowia.

– Będziemy realizować 
szczepienia zgodnie z przyję-
tą Strategią. Ze względu na to, 
że jest to proces pracochłonny 
i długofalowy, będziemy wyko-
nywać szczepienia w ilości min. 
200 tygodniowo. Pragnę przy-
pomnieć, że w procesie szcze-
pienia uczestniczyć musi zespół 
składający się z lekarza i pielę-
gniarki, który w całości poświęci 
się szczepieniom w danym dniu. 
W procesie tym zaangażowany 
będzie cały personel medyczny 
SPZOZ, tak aby nie utrudniać 
pacjentom korzystania z pozo-
stałych usług medycznych – in-
formuje Jarosław Dziedziński 
– Kierownik SPZOZ w Bodzen-
tynie.

SPZOZ w Bodzentynie

Szczepionki przeciwko COVID-19 
już niedługo dostępne

Wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby

Wynagrodzenie minimalne (w zł) w Polsce w ciągu ostatnich lat

Przeciętne wynagrodzenie brutto (w zł) w Polsce w ciągu ostatnich lat

Wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn od stycznia 2015 roku do czerwca 2018 roku 
wynosiło 10 390,00 zł brutto, czyli 7260,63 zł netto (na rękę). Natomiast od lipca 2018 roku do chwili 
obecnej wynosi 10 180,00 zł brutto, czyli 7 168,57 zł netto (na rękę).
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Dzień 11 listopada 2020 r. 
to jedna z najważniejszych 
dat w historii naszej Ojczy-
zny. Po wieloletniej niewoli 
Polska odzyskała niepod-
ległość.

Z uwagi na panującą sytuację 
epidemiczną w kraju, obchody 
Narodowego Święta Niepodle-
głości w tym roku mają charak-
ter symboliczny.

W Samorządowym Przed-
szkolu we Wzdole Rządowym 
już od najmłodszych lat uczy-
my dzieci patriotyzmu, przy-
wiązania do swojej Ojczyzny, 
do ziemi rodzinnej, wpajamy 
szacunek dla polskich symbo-
li narodowych. Dlatego też 10 

listopada wszystkie dzieci wy-
glądały odświętnie i uroczyście. 
Na ich piersiach widniały koty-
liony w barwach narodowych 
wykonane we wszystkich gru-
pach wiekowych. Dzień Niepod-
ległości był bardzo radosnym 
dniem w naszym przedszkolu 

i mamy nadzieję, że zapadnie 
on w pamięci naszych „Małych 
Polaków”. Dumnie, przyjmując 
właściwą postawę „na bacz-
ność”, odśpiewały też hymn Pol-
ski „Mazurek Dąbrowskiego”.

Dużą atrakcją okazał się film 
„Polskie Symbole Narodowe” wy-

świetlony na tablicy interaktyw-
nej. Dzięki udziałowi w tego typu 
uroczystościach przedszkolaki 
od najmłodszych lat uczą się pa-
triotyzmu, kształtują pozytywne 
postawy i uczucia patriotyczne.

Samorządowe Przedszkole 
we Wzdole Rządowym

11 listopada – hołd dziś Polska cała 
składa

Na początku września br. 
Związek Gmin Gór Święto-
krzyskich ogłosił konkurs 
dla dzieci uczęszczających 
do szkół podstawowych 
z terenu gminy Bodzentyn.

Współorganizatorem kon-
kursu plastycznego p.n. „Rok 
bez smogu w Górach Święto-
krzyskich” był Samorząd Miasta 
i Gminy Bodzentyn. Tematem 
przewodnim prac dzieci z klas 
0-IV było hasło „Cztery pory 
roku z OZE”. Natomiast klasy 
V-VIII miały za zadanie wyko-
nać pracę plastyczną w formie 
kalendarza z tematyką nawią-
zującą do walki ze smogiem. 
Do współorganizatora konkur-
su wpłynęło wiele wspaniałych 
prac, przez co Komisja konkur-
sowa miała nie lada wyzwanie 
z wyłonieniem zwycięzców. Ko-
misja wyłoniła, w przedziale 0-IV 
następujące zwycięskie prace:

I miejsce – Natalia Klam-
czyńska, kl. „O” SP w Śniadce,

II miejsce – Blanka Kupis, kl. 
„III b” SP w Bodzentynie,

III miejsce – Nikola Klam-
czyńska, kl. „O” SP w Śniadce.

Natomiast w przedziale V-VIII 
nagrodzono prace:

I miejsce – Igor Franczak, kl. 
„V” SP w Woli Szczygiełkowej,

II miejsce – Kornelia Ra-
czyńska, kl. „VI” SP w Świętej 

Katarzynie,
III miejsce –Zuzanna Szafra-

niec, kl. „VIII b” SP w Bodzen-
tynie,

Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn Dariusz Skiba w dniu 

19 listopada br. wręczył zwy-
cięzcom konkursu zasłużone 
nagrody oraz wyjaśnił, jak waż-
ne jest dbanie o środowisko na-
turalne zarówno naszej gminy, 
jak i całej planety. E.Kita

Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Rok bez smogu”
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Wydarzenie zainicjowane 
przez Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Tury-
styki w Bodzentynie tym 
razem miało przebieg 
zdalny. Mimo tej formy 
przebiegu konkursu zgło-
sili się do nas wykonawcy 
prezentujący aż 32 utwory. 
Takie zainteresowanie 
przeglądem mimo trwają-
cej pandemii niewątpliwie 
świadczy o jego dużej 
renomie wśród przeglądów 
organizowanych na terenie 
naszego powiatu.

W roku obecnym, jak rów-
nież w latach poprzednich mie-
liśmy możliwość wysłuchania 
wielu utworów patriotycznych, 
wykonanych zawsze z ciekawą 
interpretacją i dużym zaanga-
żowaniem. Duże zróżnicowanie 
wiekowe uczestników, a szcze-
gólnie liczna grupa młodzieży 
pozwala optymistycznie patrzeć 
na promowanie śpiewu i myśli 
patriotycznej w naszym społe-
czeństwie.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za nadesłanie 
utworów i włączenie się w taki 

sposób obchodzenia Świę-
ta Niepodległości. Zgłoszeni 
uczestnicy reprezentowali po-
łowę gmin z naszego powiatu, 
w tym gminę: Bodzentyn, Bie-
liny, Górno, Daleszyce, Łagów, 
Pierzchnice, Raków oraz Kielce.

Komisja oceniająca w skła-
dzie: Maria Paluch, Marcin Si-
korski, Jerzy Łapiński dokonała 
oceny wszystkich nadesłanych 
utworów, pod względem walo-
rów głosowych, doboru repertu-
aru, interpretacji utworu i dykcji 
oraz poziomu trudności wykony-
wanego utworu.

Mamy przyjemność ogłosić 
wyniki V Powiatowego Przegląd 
Pieśni Patriotycznych gratulując 
wszystkim jednocześnie zaję-
tych miejsc. W poszczególnych 
kategoriach komisja konkurso-
wa postanowiła przyznać nastę-
pujące miejsca:

Soliści – szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe
I miejsce – Aleksandra Gą-

ska, utwór „Zanim padnie strzał”
II miejsce – Klaudia Kaleta, 

utwór „W listopadzie”
III miejsce – Anna Wieleń-

ska, utwór „Major Ponury”

Soliści – dorośli
III miejsce – Kamil Zapała, 

utwór „Miasto”
Zespoły – szkoły podsta-
wowe i ponadpodstawowe
I miejsce – Cantus Puellis +, 

utwór „Polska Moja”
II miejsce – Rakowskie Fijo-

łecki, utwór „Idą Leśni”
III miejsce – Duet Oliwia Pa-

jąk i Antoni Pawłowski, utwór 
„Przybyli Ułani”

Zespoły ludowe – dorośli
I miejsce – Koło Gospodyń 

Wiejskich „Celinianki”, utwór 
„Matko o twarzy jak Polska zie-
mi czarnej”

II miejsce – Stowarzyszenie 
„Dąbrowa”, utwór „Ostatni ma-
zur”

Dziękujemy wszystkim za 
udział w tegorocznym Przeglą-
dzie i już zapraszamy do udzia-
łu w przyszłym roku w naszym 
konkursie. Mamy nadzieję, że 
już w starej tradycyjnej formule 

W sprawach przyznanych 
nagród organizatorzy będą 
kontaktować się indywidualnie 
z laureatami konkursu.

Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Turystyki 

w Bodzentynie

V Powiatowy Przegląd Pieśni 
Patriotycznych rozstrzygnięty

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2020,  
poz. 1990 tekst jednolity ze zm.)

Informuje
o wywieszeniu w dniach od 07 grudnia 

2020 r. do 28 grudnia 2020 r.  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie  

Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy 
ul. Suchedniowskiej 3  

wykazu nieruchomości będącej własnością 
Gminy Bodzentyn przeznaczoną 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Od środy, 16 grudnia 
mieszkańcy będą mogli za-
łatwić formalności związa-
ne z rejestracją pojazdów 
bez konieczności wizyty 
w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach. 

Przypominamy, że filia działa 
tylko wyłącznie w oparciu o reje-
strację internetową https://ustal-
termin.powiat.kielce.pl/

Dzięki internetowej reje-
stracji, wizytę będzie można 
umówić na 5 dni do przodu. 
Co ważne, jedna osoba będzie 
mogła zarejestrować tylko jeden 
samochód. Wygenerowane po-
twierdzenie wizyty należy wziąć 
ze sobą w dniu wizyty, w formie 
wydruku, bądź w wersji elektro-

nicznej, np. na urządzeniu mo-
bilnym.

W celu skorzystania z inter-
netowego systemu umawiania 
wizyt wymagana jest jedno-
razowa rejestracja na stronie 
internetowej Starostwa Powia-
towego w Kielcach https://ustal-
termin.powiat.kielce.pl/

Co ważne, rejestrując pojazd 
telefonicznie bądź przez inter-
net, musimy podać niezbędne 
do rejestracji informacje: imię 
i nazwisko, sześć pierwszych 
cyfr numeru PESEL, numer te-
lefonu, numery tablic rejestra-
cyjnych i cztery ostatnie numery 
VIN (to 17-cyfrowy numer VIN, 
który znajduje się na każdym 
samochodzie oraz w dowodzie 
rejestracyjnym).

Filia Wydziału Transportu i Komunikacji 
w Bodzentynie znów czynna!
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Święto Niepodległości 
w Samorządowym Przedszkolu 
w Bodzentynie
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Dzieci z grupy,, Pszczółki” zaprezen-
towały montaż słowno-muzyczny pt.,, 
Przedszkolak-mały obywatel patriota” 
przygotowany pod kierunkiem p. Anny 
Dąbek i p. Anny Ścisłowicz.

Słowem i piosenką oddały szacunek sym-
bolom narodowym, symbolom walki o wol-
ność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. 
Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach 
przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się 
patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy 
i uczucia patriotyczne. Przedszkole włączyło 
się w ogólnopolską akcję pt. „Szkoła do hym-
nu”, zorganizowaną przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej. W ramach tej akcji dzieci 
ze wszystkich grup przedszkolnych wraz 
z pracownikami przedszkola uroczyście za-
śpiewały 4-zwrotkowy Hymn Polski. W tym 
dniu również wszystkie przedszkolaki pod-

czas zajęć poznawały symbole narodowe, 
a także zapoznały się z historią swojego kra-
ju. Wykonały również piękne prace plastycz-
ne związane z Polską. Ten dzień przeżyliśmy 
dumnie i z uśmiechem na twarzy, jak każdy 
patriota. Agnieszka Czernikiewicz
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Małżonkowie na medal, 
50 lat temu powiedzieli 
sobie sakramentalne „tak”, 
a dokładniej w 1970 roku. 
Uroczystość związana 
z 50-leciem pożycia mał-
żeńskiego miała zupełnie 
innych charakter niż zwy-
kle ze względu na panują-
cą w naszym kraju epide-
mię covid-19.

Pomimo utrudnień Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn Da-
riusz Skiba wraz z Radnymi 
Rady Miejskiej osobiście odwie-
dzili małżonków i z okazji tak 
pięknego Jubileuszu Pożycia 
Małżeńskiego złożył Jubilatom 
gratulacje oraz życzenia, wrę-
czając przy tym należne wyróż-
nienia w postaci medali przy-
znanych przez Prezydenta RP 
oraz pamiątkowe dyplomy.

- Ze względu na obecną sytu-
ację epidemiczną oraz idącymi 
za tym obostrzeniami, nieste-
ty nie mogliśmy zorganizować 
uroczystości tak jak w latach 
ubiegłych. Pragnąłem jednak, 
aby Szanowni Jubilaci otrzymali 
zasłużone im wyróżnienia, dla-
tego też wraz z Radnymi Rady 
Miejskiej postanowiliśmy osobi-
ście odwiedzić małżonków w ich 

domach i złożyć im należyte 
gratulacje oraz życzenia. Prze-
kazaliśmy solenizantom medale 
przyznane przez Prezydenta 
RP oraz pamiątkowe dyplomy. 
Mam nadzieję, że nasza wizyta 
przyniosła wiele radości, ponie-
waż Jubilaci przyjęli nas bardzo 
ciepło i życzliwie. – powiedział 
Burmistrz Dariusz Skiba.

Złote Gody to aż pół wieku 
wspólnej wędrówki przez życie. 
Pięćdziesiąt lat w miłości, sza-
cunku, oddaniu, kompromisach, 
w chwilach radosnych, jak i tych 
smutnych. Tylko nieliczni mogą 
pochwalić się aż tak długim 
stażem małżeńskim, dlatego 
wszystkim złotym parom życzy-
my dalszych szczęśliwych lat, 
wypełnionych zdrowiem, miło-
ścią i spokojem.

W Gminie Bodzentyn, 50 
lat temu w związek małżeński 
wstąpiło 86 par, z których w bie-
żącym roku Złote Gody świętuje 
25 par:

Irena i Zdzisław Drożdżo-
wie, Marianna i Tadeusz Fur-
mańczykowie, Jadwiga i Antoni 
Zwadowie, Jadwiga i Lucjan 
Goworkowie, Marianna i Jerzy 
Gwardysiowie, Teresa i Jerzy 
Kiślowie, Krystyna i Stanisław 
Kowalikowie, Janina i Tadeusz 

Młynarczykowie, Alicja i Sta-
nisław Pokrzywkowie, Helena 
i Stanisław Przygoda, Antoni-
na i Ryszard Susło, Stanisława 
i Franciszek Świderscy, Janina 
i Kazimierz Bujakowie, Krysty-
na i Mieczysław Dziechciarscy, 
Krystyna i Stanisław Górka, Kry-
styna i Edward Kowalscy, Maria 
i Jan Kupiszowie, Henryka i An-
toni Kusiowie, Danuta i Jan Le-
siowscy, Teresa i Czesław Ma-
tyskowie, Lucyna i Jan Płascy, 

Marianna i Krzysztof Sajeccy, 
Maria i Ryszard Czechowscy, 
Jadwiga i Stefan Gilowie, Zdzi-
sława i Roman Ścisłowiczowie

Jubilaci z pewnością są inspi-
racją oraz dowodem, że mimo 
upływu wielu lat, pędu otacza-
jącego nas świata, rodzina jest 
najważniejszą przystanią.

Wszystkim Jubilatom jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy!

E.Kita

Złote Gody – jubileusz małżeństw 
w Bodzentynie

W dniach 20‒22 listo-
pada 2020r zawodniczki 
Uczniowskiego Ludowe-
go Klubu Sportowego 
Guliwer wzięły udział 
w Mistrzostwach Polski 
Młodziczek w zapasach 
kobiet.

W Nowinach, gdzie odbywały 
się mistrzostwa, wystartowało 
ponad 150 zawodniczek z 60 
klubów z całej Polski.

Dzięki wspaniałej postawie 
naszych zawodniczek ULKS 
„Guliwer” zakończył zmagania 
sportowe ze znakomitymi wy-
nikami. Najważniejszy z nich 
to sukces Julii Kowalik, któ-
ra wywalczyła srebrny medal 
w kategorii wagowej 66 kilo-

gramów i tym samym została 
wicemistrzynią Polski. Pozo-
stałe zawodniczki, które bardzo 

dobrze walczyły, wygrywając 
walki w swoich kategoriach 
wagowych, ale nie zameldowa-

ły się na podium to: Gabriela 
Kowalska, kategoria wagowa 
54 kilogramy oraz Wiktoria 
Olesiak, kategoria wagowa 42 
kilogramy. Kolejne zawodnicz-
ki, które pokazały się z dobrej 
strony, lecz ustąpiły pola bar-
dziej doświadczonym rywalkom 
i zajęły dalsze lokaty to: Amelia 
Kozera, kategoria wagowa 50 
kilogramów, Weronika Treliń-
ska, kategoria wagowa 58 kilo-
gramów oraz Wiktoria Pietrzy-
kowska, kategoria wagowa 42 
kilogramy.

Jeszcze raz gratulujemy 
wszystkim zawodniczkom, ży-
cząc dalszych sukcesów. Jeste-
śmy z Was dumni!

Karol Kucharczyk

Srebrny medal Julii Kowalik
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Stowarzyszenie Rozwoju 
Miejscowości Wola Szczy-
giełkowa po raz pierwszy 
otrzymało środki finan-
sowe na realizację zadań 
publicznych z zakresu 
upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.

W ramach złożonego pro-
jektu,, Sportowa integracja 
pokoleń,,. Ze środków UMiG 
Bodzentyn otrzymanło dotację 
w wysokości 10 tys. zł, która 
przeznaczona została na realiza-
cję działań sportowych na rzecz 
różnych pokoleń miejscowości 
Wola Szczygiełkowa tj. zajęcia 
sportowe dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz seniorów. W ra-
mach tych zadań zaplanowano 
zakupienie 3 elementów siłowni 
zewnętrznej, które zamontowa-
ne zostaną na placu przy Szkole 
Podstawowej w Woli Szcygieł-
kowej na kwotę 5 tysięcy. Kwota 
ponad 4 tys. zł została wyko-
rzystana na zakupienie sprzę-
tu sportowego oraz przyborów 
gimnastycznych, które wyko-
rzystano i przekazano dzieciom 
i szkole podczas,, Małego Fe-
stynu Sportowego,,. Realizacja 
zaplanowanych działań prze-
biega w utrudnionych warun-
kach ze wzglądu na panującą 
epidemię i związane z nią obo-
strzenia sanitarne. Dlatego po-
dejmując się realizacji każdego 
z działań, staramy się zapewnić 
bezpieczeństwo uczestnikom 
projektu adekwatnie do zaleceń 
sanitarnych stosownych władz.

Festyn Sportowy, który odbył 
się w dniu 7 września 2020 roku 
w Szkole Podstawowej w Woli 
Szczygiełkowej, był pierwszym 
zaplanowanym działaniem 
projektu. Dla zachowania bez-
pieczeństwa oraz stosownie 
do panujących warunków „Mały 
Festyn Sportowy” odbył się 
z podziałem na grupy i klasy. 
W programie imprezy znalazły 
się gry i zabawy sportowe dla 
przedszkolaków, konkurencje 
zręcznościowe dla uczniów klas 
I-III i rozgrywki sportowe dla nie-
co starszych. Wszystkie dzieci, 
a szczególnie najmłodsze, ba-
wiły się świetnie, rywalizując 
ze sobą i wzajemnie się inte-

grując. Zabawy i konkurencje 
sportowe urozmaicone zostały 
wesołą pogawędką dydaktycz-
ną, zagadkami o tematyce spor-
towej oraz piosenkami. Dzieci 
po raz pierwszy miały możliwość 
spróbować chodzenia na nar-
tach letnich, przeciągania liny, 
a także skakania w workach 
czy ćwiczeń na piłkach gimna-
stycznych. Uczestnikom zajęć 
towarzyszyły radosne emocje, 
sportowe okrzyki dopingu oraz 
wdzięczne uśmiechy. Na za-
kończenie festynu panie ze sto-
warzyszenia wręczyły dzieciom 
pamiątkowe medale oraz obda-
rowały słodkim poczęstunkiem.

Dla członków stowarzyszenia 
to kolejne dobre doświadczenie, 
możliwość kontaktu z dziećmi 
i opiekunami, a co najważniej-
sze okazja, by się lepiej poznać, 
integrować i wspierać szkołę 
w jej działaniach na rzecz roz-
wijania pasji i zdolności sporto-
wych młodego pokolenia.

We wrześniu podjęto również 
dalsze działania zaplanowane 
w projekcie „Sportowa integra-
cja pokoleń”.. Od 1 września 
rozpoczęły się zajęcia spor-
towe dla seniorów tj. zajęcia 
stacjonarne z wykorzystaniem 
zakupionego sprzętu, zabawy 
ruchowe i taneczne oraz umy-
słowe, a także nordic walking. 
Sytuacja wymogła na uczest-
nikach spacerów w mniejszych 
grupach koleżeńskich i rodzin-
nych. Na podkreślenie zasługu-

je fakt połączenia akcji chodze-
nia z kijkami z poznawaniem 
i odkrywaniem nowych miejsc 
i faktów historii naszej miejsco-
wości/trasa ścieżki rowerowej, 
mogiły partyzanckie/. Zrealizo-
wano również zadanie,, Piłka 
w grze,, łączące plenerowe 
rozgrywki w piłkę nożną i siat-
kową dla młodszych i starszych 
mieszkańców. Ze względu 
na pandemię rozgrywki odbyły 
się z mniejszą liczbą uczestni-
ków i z zachowaniem obowią-
zujących wówczas wymogów 
sanitarnych. Wszystko to dla 
poprawy kondycji fizycznej na-
szej społeczności, rozwijania 
zamiłowań sportowych w każ-
dym wieku, aktywnego spędza-

nia czasu wolnego oraz lokalnej 
integracji.

Bardzo ważnym zadaniem 
zrealizowanym a ramach pro-
jektu,, Sportowa integracja 
pokoleń,, było zakupienie ele-
mentów siłowni zewnętrznej, 
która zamontowana zostanie 
na działce szkolnej. Obecnie 
trwają prace projektowe i dzia-
łania na rzecz zagospodaro-
wania terenu pod siłownię, 
zakupiono między innymi ła-
weczki i kosze. Stowarzysze-
nie i Rada Sołecka ma nadzieję 
na wzbogacenie wyposażenia 
siłowni zewnętrznej i stworze-
nie lokalnego miejsca rekreacji 
dla mieszkańców Woli Szczy-
giełkowej. Z całą pewnością 
wdrażany projekt przyczyni się 
do rozwijania zainteresowań 
i pasji sportowych oraz aktyw-
nego i zdrowego stylu życia, 
zwłaszcza w obecnej sytuacji 
walki z koronawirusem.

Stowarzyszenie Rozwoju 
Miejscowości Wola Szczygieł-
kowa gorąco dziękuje Burmi-
strzom i Radzie Miasta i Gminy 
w Bodzentynie za otrzymaną 
dotację i wszelką pomoc przy 
realizacji zadania publicznego, 
a Radnej Bogusławie Janko-
wicz, nauczycielom SP w Woli 
Szczygiełkowej oraz wolontariu-
szom za podejmowane działa-
nia na rzecz krzewienia kultury 
fizycznej i sportu w naszej miej-
scowości.

 Bożena Wyglądacz

Sportowa rywalizacja – społeczna 
integracja w Woli Szczygiełkowej

Radosnych, pełnych miłości i ciepła
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w rodzinnej atmosferze,  
przy zapachu choinki i dźwięku kolęd.

Wytchnienia i zatrzymania  
od szumu dnia codziennego

oraz wielu wspaniałych  
chwil w nadchodzącym  

Nowym Roku.

Agata Wojtyszek 
Poseł na Sejm RP
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Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

zczęśliwych, zdrowych, kojących 
i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia 
pragnę życzyć Państwu w tym wyjątkowym 
i trudnym czasie. 
Oby Nowy Rok przyniósł nam powrót 
do spotkań i radości z nich płynących.
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