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Mamy pieniądze na drogi

W numerze
Sezon letni
czas zacząć

Zdjęcie: Archiwum gminy, DZ

Zalew w Wilkowie jest jednym
z najbardziej malowniczo położonych zbiorników na terenie
województwa świętokrzyskiego.
Dla miłośników kąpieli, zarówno
tych wodnych, jak i słonecznych
to prawdziwy raj.
 Czytaj str. 3

Jak mieszkańcy
oceniają pracę
urzędników?

Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn - Dariusz
Skiba podpisał umowy na
dofinansowanie 16 odcinków
dróg na terenie gminy
Bodzentyn.
31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł
176 umów o przyznaniu pomocy
na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg publicznych,
które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach PROW 20142020. Wśród 73 gmin, którym przyznano dofinansowanie jest również
Bodzentyn. Przyznana kwota dofinansowania to 1 334 580 zł, co
stanowi 63,63% kosztów inwestycji
wynoszącej ogółem 2 097 412,73
złotych.

W wyniku rozstrzygniętego
przetargu, który odbył się w dniu 2
maja Gmina Bodzentyn podpisała
umowy z wykonawcą robót budowlanych tj. firmą BUDROMOST –
STARACHOWICE, na zmianę nawierzchni dróg z gruntowych bądź
szutrowych na asfaltowe. W roku
bieżącym będą przebudowane następujące odcinki dróg:
1. łącznik długości 625 mb Psary Kąty – Podlesie,
2. Kapkazy przez wieś na długości 350 mb,
3. łącznik Śniadka Druga –
Śniadka Trzecia długości 570 mb,
4. w Wilkowie szutrowy odcinek
290 mb od kaplicy w kierunku ul.
Stara Wieś oraz ul. Łysogórskiej
5. Kopciowiec na odcinku długości 400 mb.
W roku przyszłym firma BU-

DROMOST wykona kolejne odcinki
dróg gminnych tj. w miejscowości
Orzechówka i Śniadka Pierwsza,
w Bodzentynie ul. Błotną i Podgórską oraz łączniki ul. Łysogórska – Grabowa i Wiącka – Wzdół
Rządowy.
Na pozostałe drogi, na które
Gmina ma przyznane dofinansowanie, zostanie ogłoszony nowy
przetarg. W 2017 roku są planowane do realizacji: w Św. Katarzynie
ul. Spacerowa i Świętokrzyska,
droga do ujęcia wody w msc.
Wzdół-Parcele oraz 2 łączniki od
drogi wojewódzkiej do Kamieńca.
Ogółem ze środków PROW 20142020 na terenie Gminy Bodzentyn
będzie wybudowane ponad 7 km
dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
J. Gawlik

Spotkania Burmistrza
z mieszkańcami
W celu dotarcia do każdego mieszkańca oraz ogromnej
chęci rozwiązania nurtujących
problemów, z którymi zmaga

się każde sołectwo, odbyły się
kolejne z zaplanowanych konsultacji społecznych.
 Czytaj str. 2

Regionalny Ośrodek Badania Opinii Publicznej na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn sporządził raport,
którego głównym celem było
postawienie diagnozy w zakresie oceny jakości pracy Urzędu
poprzez bezpośrednie odwołanie się do opinii mieszkańców.
Jak mieszkańcy ocenili pracę urzędników?
 Czytaj str. 4
Nowe drogi
w naszej gminie

Zobacz, które drogi na terenie gminy zostały już oddane
do użytku.
 Czytaj str. 9
XXXIII Dni
Bodzentyna
Już w najbliższy weekend
2-3 lipca odbędą się XXXIII
Dni Bodzentyna. Jak co roku
na uczestników imprezy czekać będą nie lada atrakcje.
 Czytaj str. 16
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Spotkania Burmistrza z mieszkańcami
W celu dotarcia do każdego mieszkańca oraz ogromnej
chęci rozwiązania nurtujących
problemów, z którymi zmaga się
każde sołectwo, odbyły się kolejne z zaplanowanych konsultacji
społecznych.
W trakcie spotkań z mieszkańcami poruszałem tematy
dotyczące uchwalonego na
2016 rok budżetu. Urząd Miasta
i Gminy Bodzentyn intensywnie
pracuje nad nowymi projektami, aby móc w pełni skorzystać
z pieniędzy Unii Europejskiej.
Ponadto omówiliśmy na jakie
inwestycje został przeznaczony
fundusz sołecki. Pamiętajmy, że
o jego przeznaczeniu decydują
mieszkańcy sołectw podczas
zebrań wiejskich. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, iż
podjęliście dobre decyzje służące poprawie warunków życia
mieszkańców.
Wyrażam jednocześnie wielką chęć utworzenia budżetu
obywatelskiego dla mieszkańców Bodzentyna, aby nie czuli
się poszkodowani w stosunku
do sołectw oraz mieli możliwość
zabrania głosu na temat pierwszeństwa inwestycji realizowanych na terenie miasta.
Mam świadomość wielu bolączek naszych mieszkańców,
dlatego podjąłem działania,
które dotyczą funkcjonowania
Ośrodków Zdrowia prosperujących na terenie gminy Bodzentyn. W celu zmniejszenia kolejek
oraz lepszego dostępu do lekarzy specjalistów, zatrudniony
został w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie lekarz kardiolog. Ponadto w odpowiedzi na Wasze
skargi dotyczące wątpliwości co
do wyników przeprowadzonych
badań, zmieniono wykonawcę
usług laboratoryjnych, a dzięki
oszczędnościom, wyposażono
w profesjonalny sprzęt punkt pobrań materiałów do badań. Z kolei mieszkańcy Wzdołu mogą
skorzystać z pomocy stomatologa zatrudnionego w tamtejszym
Ośrodku Zdrowia.
W tym temacie najczęściej
zadawane pytania padały od
mieszkańców sołectwa Wzdół,
którzy chcieli dowiedzieć się kiedy będzie możliwość skorzystania z usług stomatologicznych

w ramach refundacji przez NFZ.
Mieszkańcy Bodzentyna oraz
Dąbrowy Dolnej uskarżali się na
trudności wynikające z rejestracji
telefonicznej do lekarzy pracujących w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie. Mieszkańcy Świętej
Katarzyny natomiast poprosili
o to, aby zmodernizować kotłownię w tamtejszym Ośrodku
Zdrowia w celu wyeliminowania
dużego zadymienia o nieprzyjemnej woni.
Kolejny omawiany przeze
mnie aspekt dotyczył porządkowania gminy. Z przykrością
stwierdzam, że na jej terenie

omówione główne założenia, dotyczące funkcjonowania Spółki
Komunalnej. Jej powstanie jest
bowiem niezbędnym elementem, dzięki któremu możliwa będzie modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz dalsza budowa
kanalizacji.
W miejscowości Orzechówka
oraz Hucisku mieszkańcy zadawali pytania dotyczące dalszej
budowy kanalizacji. Sygnalizowano problem złej jakości wody
w Bodzentynie, która bez filtracji
nie nadaje się do picia. Mieszkańcy Świętej Katarzyny uskarżali się na częste awarie stu-

śmieci zalegają od wielu lat,
a niektóre
pochodzą nawet
z lat 70 – tych! Pomimo wielu
utrudnień podczas porządkowania, gmina nie zaprzestała akcji
sprzątania zaśmieconych terenów.
W związku z powyższym tematem mieszkańcy miejscowości Leśna prosili o interwencję
w sprawie selektywnego odbierania śmieci przez firmę, z którą
gmina ma podpisaną umowę.
Na spotkaniach najczęściej
pytaliście o problemy z kanalizacją i oczyszczalnią ścieków.
Dlatego też szczegółowo zostały

dzienki kanalizacyjnej, zgłaszali
problem niedoboru wody - zbyt
niskie ciśnienie na części ul. Kieleckiej. Zasygnalizowano również poprawienie lub wykonanie
przepustu obok oczyszczalni
ścieków w Woli Szczygiełkowej.
Kolejny poruszony przeze
mnie temat dotyczył budowy
ekologicznej kotłowni na słomę.
Zachęcam Was do zapoznania
się ze szczegółami przedsięwzięcia, aby docenić korzyści
płynące z powstania spalarni
w naszej gminie. Jak sama nazwa wskazuje kotłownia jest
ekologiczna, gdyż ze względu

Zdjęcie: Archiwum gminy, EŚ

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Bodzentyn!

na zamknięty obieg, emituje śladowe ilości zanieczyszczeń. Jej
największą zaletą jest wykorzystanie najtańszego opału: siana
i słomy.
Istotnym omawianym przeze
mnie na spotkaniach tematem
były problemy związane z coraz
mniejszą liczbą uczniów. W tym
temacie mieszkaniec Świętej Katarzyny wyraził swoje niezadowolenie z wyboru przedsiębiorstwa zajmującego się dowozem
dzieci do szkoły. W miejscowości
Podgórze natomiast poruszono
kwestię dojazdu do Szkoły Podstawowej busów poruszających
się ulicą Langiewicza. Kolejnym
omawianym temat było funkcjonowanie targowiska ze zwierzętami. Planowana jest modernizacja placu targowego. Przyznaję
z zadowoleniem, że targowica
w końcu przynosi zyski.
Podczas spotkań mieszkańcy
skarżyli się na częste kontrole
oraz kary otrzymywane od fundacji zajmujących się ochroną
zwierząt. Dlatego w celu wyjaśnienia spornych kwestii zorganizowałem w kwietniu debatę
z mieszkańcami gminy oraz
przedstawicielami fundacji zajmujących się ochroną zwierząt.
Zachęcam mieszkańców sołectw do przekazywania swoich
numerów telefonu. Umożliwi to
informowanie za pomocą sms
-ów o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na
terenie gminy.
W związku z ankietami dotyczącymi azbestu oraz gazyfikacji
proszę Was, Drodzy Mieszkańcy, o uzupełnienie i złożenie ich
w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn.
Mieszkańcy miejscowości Wilków wykazali zainteresowanie
podłączeniem gazu i chęć pozyskania informacji. Ponadto podczas spotkań przedstawiłem warunki wprowadzenia programu
500 plus. Pragnę zaznaczyć, iż
gmina Bodzentyn jest doskonale
przygotowana, a urzędnicy odpowiednio przeszkoleni.
Najczęściej zadawane przez
mieszkańców Śniadki pytania
oraz zgłaszane prośby dotyczyły utwardzenia oraz remontów dróg. Mieszkańcy Dąbrowy
Górnej zgłosili również problem
z mobilnością na terenie miasta Bodzentyn ze względu na
zbyt małą ilość miejsc parkingo-
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Zdjęcie: Damian Jaros

Sezon letni czas zacząć!!!

Zalew w Wilkowie jest jednym
z najbardziej malowniczo
położonych zbiorników
na terenie województwa
świętokrzyskiego.
Dla miłośników kąpieli,
zarówno tych wodnych, jak
i słonecznych
to prawdziwy raj.

W tym roku zbiornik zapewne
przeżyje oblężenie tym bardziej,
że słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą,
a bardziej aktywni mogą skorzystać z wypożyczalni sprzętu
wodnego.
Otwarcie sezonu nad zalewem odbyło się w sobotę,

25 czerwca 2016 r. Kąpielisko
strzeżone jest przez dwóch ratowników WOPR, natomiast
nad zalewem znajduje się parking na ponad sto samochodów.
Serdecznie zapraszamy do
wypoczynku nad zalewem w Wilkowie.
/DZ/

Scyzoryk dla Wzdolskich Kołowrotków
Ósma edycja Festiwalu
Scyzoryki 2016 dobiegła
końca. W tym roku z Gminy
Bodzentyn zgłoszonych
było 4 wykonawców.
Mały Babski Kabaret ze
Śniadki w kategorii Kabaret/piosenka, Lucyna Lipczyńska z kapelą w kategorii muzyka ludowa,
Bartosz Wojteczek w kategorii
instrumentaliści oraz Wzdolskie
Kołowrotki w kategorii kabaret/
skecz. Podczas uroczystej gali
w Kieleckim Centrum Kultury
zebrali się wszyscy nominowani. Ponad 600 osób czekało
z niecierpliwością na ogłoszenie
wyników w swoich kategoriach.
Ósma edycja okazała się szczęśliwa dla zespołu „Wzdolskie
Kołowrotki”, który za skecz pt.
,,Ale to już było” otrzymał główną nagrodę „Scyzoryka 2016”.
Nagrodzonym i wszystkim
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
/MGCKiT/

Zdjęcie: Archiwum prywatne

wych przy Rynku Dolnym. Wyszli z propozycją umożliwienia
parkowania przy ulicy Pasieka
poza dniami targowymi. Ponadto mieszkańcy Podmielowca
zgłaszali braki oraz nieprawidłowości w znakach drogowych.
Zadawano pytania dotyczące
wykonania chodnika w Woli
Szczygiełkowej. W miejscowości Leśna - Stara Wieś zaproponowano przesunięcie ogrodzenia znajdującego się koło
szkoły na rzecz parkingu, ponieważ jest problem z przejazdem.
Mieszkańcy sołectwa Grabowa
prosili o nadanie nazw ulicom
w miejscowości.
Dodatkowo na spotkaniach
sołeckich poruszone zostały m.
in. tematy: bezdomnych zwierząt rozrywających worki na
śmieci. Mieszkańcy Sieradowic
pytali o możliwości wybudowania na terenie gminy Bodzentyn
schroniska dla zwierząt oraz
o możliwości poradzenia sobie
z szybko rozmnażającymi się
bobrami, które powodują szkody. Zdaniem mieszkańców odszkodowania wypłacane przez
koła łowieckie za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta
są zbyt niskie. Mieszkańcy Kamieńca sygnalizowali, że: niesprawiedliwie przyznawane są
środki przez MGOPS, zniszczone są słupy energetyczne. Prosili o sprawdzenie w ewidencji
ludności - dlaczego Nowa Wieś
i Kamionka nie figurują w systemie Pogotowia Ratunkowego to tylko część pytań i zagadnień
poruszonych przez mieszkańców gminy Bodzentyn.
Otrzymałem od Was kredyt zaufania i to Wam, Drodzy
Mieszkańcy, zawdzięczam efekty wspólnej, ciężkiej pracy. Mam
jeszcze wiele energii, żeby kontynuować realizację programu
rozwoju naszej gminy i nowych
pomysłów. Pragnę zapewnić
Was, iż wszystkie kierowane do
mnie prośby będą analizowane
i rozwiązywane w miarę możliwości. Ponadto pragnę przypomnieć, iż jestem do waszej dyspozycji w każdy poniedziałek
od godziny 8 do godziny 16 w
Urzędzie Miasta i Gminy.
Jednocześnie przypominam,
że na przełomie miesięcy sierpień – wrzesień, odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami
w każdym sołectwie. Głównym
punktem tych spotkań będzie
omówienie funduszy sołeckich
na 2017 rok.
Dariusz Skiba

głos z Bodzentyna
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Radni za absolutorium dla Burmistrza
To właśnie na niej podsumowywana została roczna praca
gospodarza gminy przez radnych. Wcześniej Regionalna
Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Bodzentyn za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Zygadlewicz przedstawił radnym wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy za 2015 rok, natomiast Przewodniczący Rady
Miejskiej Wojciech Kózka odczytał radnym pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium. Po
zapoznaniu się z tymi dokumentami, Rada Miejska udzieliła

Pomogą
zdobyć
pieniądze
z Unii
Ważna informacja
dla tych, którzy chcą
zdobyć pieniądze z Unii
Europejskiej
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry”
realizuje działania wyznaczone
w Planie Komunikacji, które mają
zapewnić dotarcie do mieszkańców z aktualną informacją na
temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków LGD,
wspierać mieszkańców doradztwem na różnych etapach przygotowania i realizacji projektów.
Od czerwca w naszej gminie
będą odbywały się dyżury pracownika i członka Zarządu LGD,
w każdy wtorek w godzinach
8.30 - 10.30 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie, ul. Rynek Górny
11.
/MGCKiT, LGD/

Zdjęcie: Archiwum gminy, DZ

14 czerwca 2016 roku
miała miejsce jedna
z najważniejszych sesji
Rady Miejskiej w roku.

absolutorium za 2015 rok, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszowi Skibie.
Za przyjęciem sprawozdania
z wykonania budżetu głosowa-

ło 12 radnych, a 2 było przeciwnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi złożyli
Burmistrzowi i jego współ-

pracownikom podziękowania
za realizację budżetu w 2015
roku.
/DZ/

Mieszkańcy ocenili pracę urzędników
W kwietniu Regionalny
Ośrodek Badania Opinii
Publicznej na zlecenie
Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn sporządził
raport, którego głównym
celem było postawienie
diagnozy w zakresie oceny
jakości pracy Urzędu
poprzez bezpośrednie
odwołanie się do opinii
mieszkańców.
Raport szczegółowo prezentuje procentowe częstotliwości
podawania przez respondentów odpowiedzi na każde z postawionych pytań. Przedstawia
szczegółowe oceny ankietowanych oraz opinię wśród pracowników Urzędu. W raporcie
możemy również przeczytać
o mocnych i słabych stronach
wskazanych przez ankietowanych.
Poniżej przedstawiamy ogólną ocenę z raportu.
„Ankietowani klienci Urzędu
pozytywnie ocenili pracę urzędników na polu ich kompetencji,
kultury osobistej oraz życzliwości i gotowości do pomocy.
Równie pochlebnie recenzowano jakość obsługi w Urzędzie,

zarówno przez pryzmat kultury organizacji pracy jednostki,
jak i architektury wewnętrznej
siedziby lokalnej administracji.
Klienci zgłaszają jednak drobne zastrzeżenia dotyczące niewystarczającej liczby miejsc
parkingowych przed gmachem
Urzędu. (...) Respondenci jednoznacznie i negatywnie ocenili kwestię dostosowania przestrzeni obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Likwidacja
barier architektonicznych dla
osób z dysfunkcjami wydaje się
jednym z priorytetowych działań
dla władz gminy i miasta.”
Niewielki odsetek badanych
zadeklarował, iż odwiedził stronę www jednostki. Z drugiej
strony osoby, które zajrzały na
gminny portal, pozytywnie odniosły się do takich kwestii jak
aktualność i przydatność publikowanych informacji. Ankietowani
zwrócili uwagę na
brak
możliwości
załatwienia spraw
przez Internet – to
jednak
bolączka
większości urzędów
i instytucji.”
W raporcie moż-

na zapoznać się z interesującymi wynikami dotyczącymi opinii
ankietowanych na temat Burmistrza. Respondenci najwyżej
ocenili kulturę osobistą włodarza, dostępność dla mieszkańców oraz liczenie się z ich głosem.
Ankietowani
pytani
byli
o ocenę jakości obsługi w następujących elementach: czas
załatwienia sprawy, warunki lokalowe, godziny pracy urzędu,
dojazd do urzędu, liczba miejsc
parkingowych,
oznakowanie
wydziałów i pokoi, możliwość
uzyskania szybkiej informacji
o sposobie załatwienia sprawy.
Cały raport dostępny jest na
stronie gminy: www.bodzentyn.
pl, na którą serdecznie Państwa
zapraszamy w celu szczegółowego zapoznania się z wynikami.
/Oprac. EŚ
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Nasza gmina się rozwija!
Gmina Bodzentyn w latach
2015 i 2016 złożyła łącznie
aż 19 wniosków
o dofinansowanie
planowanych przedsięwzięć.
W 2015 r gmina zrealizowała
w ramach pozyskanych funduszy 6 projektów. Wyposażono
świetlice wiejskie na ternie gminy
(wartość i źródło dofinansowa-
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nia: 40 502,00 zł, PROW), wyremontowano pomieszczenia OSP
w Bodzentynie i doposażono
(27 545,00 zł, PROW); zakupiono i posadzono drzewa i krzewy
miododajne (2 000,00 zł, Starostwo Powiatowe); ruszył program
usuwania wyrobów zawierających
azbest (26 307,20 zł, WFOŚiGW), opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej (26 505,00 zł,

WFOŚiGW), a także nastąpiła wymiana młodzieży polsko-niemieckiej (5 280,00 zł, PNWM).
Łączna kwota wartości dofinansowania wyniosła 128 193,20 zł.
Od początku 2016 r. gmina złożyła w sumie 13 wniosków, z czego dla
6 wniosków już podpisano umowy
(pozycje 2-6 i 9 w poniższej tabeli).
Reszta złożonych wniosków oczekuje na ocenę formalną i meryto-

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

TYTUŁ PROJEKTU

RPOWŚ 2014-2020;
Oś priorytetowa 4
„Dziedzictwo naturalne
i kulturowe”, Działanie 4.4
„ Zachowanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”

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

5
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ryczną. W sumie wartość dofinansowania złożonych wniosków wyniosła
11 927 791,51 zł.
Do końca roku zaplanowano
złożenie jeszcze 3 wniosków dotyczących: uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Bodzentyn wraz z modernizacją, rozbudowy oczyszczalni ścieków Bodzentynie; rewitalizacja miasta Bodzentyn (II
etap) oraz usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn.
/Oprac. JG, EŚ

WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
POZIOM
PROJEKTU DOFINANSOWANIA DOFINANSOWANIA
(zł)
1 500
000,00

329
Program Rozwoju Obszarów Przebudowa drogi gminnej nr 311026T Psary Kąty - Podlesie
i drogi gminnej Wiącka - Wzdół Rządowy, gmina Bodzentyn
775,49
Wiejskich na lata 20142020: Poddziałanie:
Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół-Parcele, Kapkazy
343
„Wsparcie inwestycji
nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T
960,46
związanych z tworzeniem,
i 311022T, gmina Bodzentyn
ulepszaniem lub rozbudową Przebudowa drogi gminnej nr 311011T Śniadka Druga - Śniadka
98 603,93
wszystkich rodzajów
Trzecia, gmina Bodzentyn
małej infrastruktury,
Przebudowa
dróg
gminnych
w
msc.
Bodzentyn
(ul.
Błotna
w tym inwestycje
i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr
w energię odnawialną
1 250
311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska
i w oszczędzanie energii”.
372,49
Grabowa
nr
311015T
i
Święta
Katarzyna
(ul.
Spacerowa
Typ operacji: „Budowa
i Świętokrzyska )
lub modernizacja dróg
Przebudowa drogi w msc. Wzdół - Kolonia (przysiółek
lokalnych”
74 700,36
Kopciowiec), gmina Bodzentyn
RPOWŚ 2014-2020;
Oś priorytetowa 4
Rewaloryzacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie
„Dziedzictwo naturalne
2 704
z
pozostałościami Pałacu biskupów krakowskich wraz
i kulturowe”, Działanie 4.4
764,00
z przystosowaniem dla zwiedzających
„ Zachowanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”
RPOWŚ 2014-2020.
Oś priorytetowa 4:
„Dziedzictwo naturalne
Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie
3 123
i kulturowe”. Działanie 4.5: obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo187,00
„Ochrona i wykorzystanie
rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
obszarów cennych
przyrodniczo”
Starostwo Powiatowe
w Kielcach, Zadanie:
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na
2 000,00
Urządzanie i utrzymywanie
terenie Gminy Bodzentyn w 2016
terenów zieleni

1 200 000,00

80 (75
środki z UE,
5 z budżetu
państwa)

209 835,00

63,63

218 862,00

63,63

62 741,00

63,63

795 611,00

63,63

47 531,00

63,63

2 163 811,20

80 (75
środki z UE,
5 z budżetu
państwa)

2 654 708,95

85 kosztów
kwalifikowanych

2 000,00

100

10

Urząd Marszałkowski Woj.
Świętokrzyskiego oraz
Ministerstwo Rozwoju

Przygotowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na
lata 2016-2023”

36 580,00

32 922,00

90

12

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 20142020. Oś priorytetowa
8: „Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo”.
Poddziałania 8.3.2:
„Wsparcie kształcenia
podstawowego w zakresie
kompetencji kluczowych”.

„Klucz do lepszej edukacji - wsparcie szkół podstawowych
w gminie Bodzentyn”

636
448,75

524 615,50

>80

13

RPOWŚ 2014-2020,
Oś priorytetowa 4:
„Dziedzictwo naturalne
i kulturowe”, Działanie
4.3: „Gospodarka wodnościekowa”

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków”

6 173
299,05

4 015 153,86

80% kosztów
kwalifikowanych

6
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Symboliczne przecięcie wstęgi
na przepuście w Leśnej Starej - Wsi
23 czerwca 2016 roku o godzinie 13.00
w miejscowości Leśna Stara- Wieś
odbyło się oficjalne oddanie do użytku
wyremontowanego przepustu.
W oficjalnym otwarciu wzięło udział wiele
osób, które przyczyniły się do zrealizowania
inwestycji. Remont kosztował 135 567,53 zł.
Gmina Bodzentyn zgodnie z podjętą w dniu
24 maja 2016 roku uchwałą, przekazała na
ten cel dotację celową w kwocie 67 700,00 zł.
Wszystkie zadania zostały wykonane przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„Kawecki” s.c. z Ćmińska w gm. Miedziana
Góra.
Zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślali, jak ważna jest współpraca
różnych środowisk przy realizacji inwestycji,
a także jak duże znaczenie ma poprawa infrastruktury drogowej, która bez wątpienia
przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na
drogach.
/DZ/

Historia budowy wodociągu przy ulicy Józefa
Szermentowskiego w Bodzentynie
Mieszkańcy ulicy Józefa
Szermentowskiego od
kilkunastu lat proszą
władze gminne o budowę
wodociągu. Szansa na to,
że w ich domach popłynie
z kranu woda pojawiła się
dopiero 2 lata temu.
Aż trudno uwierzyć, że niektórzy mieszkańcy Bodzentyna zostali pominięci i do dzisiaj ich posesje nie są podłączone do sieci
wodociągowej.
Obiecywano im przez kilkanaście lat wybudowanie wodociągu,
jednak na obietnicach się kończyło.
Aż tu w maju 2014 roku – niespodziewanie ku zaskoczeniu
wszystkich - rozpoczęto w gminie
procedurę wydawania stosownych decyzji, aby ten wodociąg
mógł powstać.
Miało to miejsce oczywiście
w roku wyborczym /jak zwykle w
takich przypadkach/ aby pokazać,
że ówczesna władza nie pozostawia mieszkańców w potrzebie.
Pod koniec czerwca została
wydana przez gminę decyzja lo-

kalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej
na odcinku od ul. Kieleckiej do ul.
Szermentowskiego i rozpoczęto
prace projektowe. Dokumentacje
techniczną oraz zgody wszystkich
właścicieli przez których działki
miała przebiegać sieć wodociągowa udało się skompletować w
listopadzie a następnie złożono
wniosek do Starostwa Powiatowego w Kielcach o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzje
o pozwoleniu na budowę urząd
uzyskał w styczniu 2015 roku, ale
tylko przez działki prywatne gdyż
Starosta nie ma kompetencji do
wydawania pozwolenia w pasie
dróg wojewódzkich. W związku z
powyższym projekt został podzielony na dwa etapy tj. część wodociągu, która została zaprojektowana w pasie dróg wojewódzkich
i część projektowana przez działki
prywatne. Złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę
został odrzucony, gdyż projekt
wymagał uzupełnienia. Ponowny wniosek złożony przez urząd
(uzupełniony przez projektanta

zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego) uzyskał akceptacje
pod koniec sierpnia 2015 roku.
Po uzyskaniu zgody na budowę
obu odcinków gmina przystąpiła
do realizacji inwestycji. Wykonane zostały niezbędne prace geodezyjne, a następnie po uzyskaniu zgody ze Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Kielcach wykonano przewiertem
sterowanym (aby nie uszkodzić
asfaltu) dwa przeciski pod ulicą
Kielecką i Szermentowskiego.
Prace te wykonano bez żadnych
problemów. Problemy rozpoczęły
się dopiero, gdy trzeba było wykonać wykopy pod wodociąg przez
działki prywatne. Jeden z właścicieli, który wcześniej wyraził zgodę na przejście przez teren swojej
działki w rozmowie telefonicznej z
pracownikami urzędu nie wyraził
zgody na wyjście na jego teren i
wykonanie wodociągu. W związku z powyższym urząd wystąpił z
pismem do właściciela tej działki,
aby przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Pismem z dnia
18.04.2016 roku właściciel tej nieruchomości wycofał wcześniej-

szą zgodę na budowę wodociągu przez jego działkę. Ponieważ
zgoda została wycofana przerwano rozpoczęte roboty z braku
możliwości połączenia wodociągów ulicy Kieleckiej i Szermentowskiego. Koszty jakie zostały
poniesione dotychczas tj. kwota
35. 051,92 zł zostały ”wyrzucone
w błoto”. Na kwotę tę składają się
koszty wykonania dokumentacji
projektowej, prac geodezyjnych
oraz wykonanie przecisków pod
drogami wojewódzkimi. Aby inwestycja ta została zrealizowana
należy rozpocząć całą procedurę
od początki. Na obecną chwilę
gmina uzyskała już wstępną zgodę właściciela działki sąsiedniej
przez która mogłaby przebiegać
siec wodociągowa. Po szczegółowym uzgodnieniu przebiegu
trasy wodociągu rozpoczną się
prace projektowe. Jest nadzieja,
że mieszkańcy ulicy Szermentowskiego, którzy do dnia dzisiejszego nie mają wody po kilkunastu
latach oczekiwań i starań doczekają się realizacji upragnionego
wodociągu.
/M.L/
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Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie
W miesiącach maj
i czerwiec podczas Sesji
Rady Miejskiej, Radni
uchwalili następujące
uchwały:
Uchwała
Nr
VI/35/2016
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn Panu Sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu
Uchwała Nr VII/36/2016
w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok.
Uchwała Nr VII/37/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2016-2029
Uchwała Nr VII/38/2016
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kieleckiemu
Uchwała Nr VII/39/2016
w sprawie określenia regulaminu
placu targowego przy ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie
Uchwała Nr VII/40/2016
w sprawie zmiany uchwały
III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011
r. w sprawie określenia stawek
opłaty targowej, wyznaczenia in-

kasentów i ustalenia wysokości
prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn.
Uchwała Nr VII/41/2016
w sprawie wskazania wstępnego
miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
Uchwała Nr VIII/42/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
Uchwała Nr VIII/43/2016
w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn za 2015 rok
Uchwała Nr VIII/44/2016
w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
Uchwała Nr VIII/45/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2016-2029
Uchwała Nr VIII/46/2016
w sprawie zmiany uchwały Nr
II/8/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.
dotyczącej przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Uchwała Nr VIII/47/2016
w sprawie ustalenia stawek opłat
za korzystanie przez operatorów
i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
gmina Bodzentyn
Uchwała Nr VIII/48/2016
w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2013 Rady Miejskiej
w Bodzentynie z dnia 30 stycznia
2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr VIII/49/2016
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Bodzentyn
Uchwała Nr VIII/50/2016
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
Uchwała Nr VIII/51/2016
w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIII/52/2016
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Uchwała Nr VIII/53/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr
III/17/2016 z dnia 26 lutego
2016 t. w sprawie wyrażenia woli
utworzenia przez Gminę spółki
działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała Nr VIII/54/2016
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby
punktów i zasad ich usytuowania
na terenie gminy Bodzentyn
Uchwała Nr VIII/55/2016
w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa
Świętokrzyskiego
Oprac. /DZ/

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych
z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn
8 czerwca 2016 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych z Gminy Bodzentyn
W związku z ogłoszonym
przetargiem na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Bodzentyn w latach 2016 – 2017”,
wpłynęły trzy oferty. Komisja
przetargowa dokonała wyboru
najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, t.j. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „EKO – KWIAT”
sp. z o.o., z siedzibą w Woli Jachowej 94 A, 26 – 008 Górno.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 250), która
wprowadziła obowiązek odbioru odpadów komunalnych
(zmieszanych i bioodpadów)

ze zwiększoną częstotliwością
z terenu miasta Bodzentyn :
- w zabudowie jednorodzinnej
– raz na dwa tygodnie, od IV do
X, raz w miesiącu, od XI do III,
- w zabudowie wielolokalowej
– raz na tydzień, od IV do X –
dwa razy w miesiącu, od XI do III.
Z pozostałej części gminy –
raz w miesiącu. oraz nakazuje
utworzenie Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Zmienił się również zakres usług świadczonych
przez Wykonawcę. Stąd też
zwiększyła się wartość zamówienia do kwoty 770.400,00 zł.
Jednocześnie informuje się,
że stawka za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległa zmianie od
2013 roku, kiedy to została po
raz pierwszy uchwalona mimo, iż
w styczniu 2015 roku po drugim
przetargu na odbiór za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

cena wykonania usługi wzrosła o 5.000,00 zł miesięcznie tj.
90.000,00 zł w czasie trwania
umowy. Po ostatnim przetargu
cena wzrosła o kolejne 5.000,00
zł miesięcznie, stąd konieczność
ustalenia nowej stawki, która pozwoli na samofinansowanie się
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowią dochody budżetu gminy
i muszą bilansować system finansowania odbioru odpadów od
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
W chwili obecnej wpływy nie są
wystarczające, aby spełnić powyższe zadania, w związku z tym
podwyższa się stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi:
Ustala się miesięczną stawkę
opłaty za odpady komunalne segregowane:
1) od jednoosobowych gospodarstw domowych w wysokości
12,00 zł.
2) od małych gospodarstw domowych (2 do 3 osób) w wysokości 16,00 zł.
3) od pozostałych gospodarstw domowych (4 osoby i więcej) w wysokości 20,00 zł.
Ustala się miesięczną stawkę
opłaty za odpady komunalne niesegregowane
1) od jednoosobowych gospodarstw domowych w wysokości
24,00 zł.
2) od małych gospodarstw domowych (2 do 3 osób) w wysokości 32,00 zł.
3) od pozostałych gospodarstw domowych (4 osoby i więcej) w wysokości 40,00 zł.
/A.L/, /M.L/
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Zdjęcia: MGCKiT

Gminne obchody rocznicy
Konstytucji 3 Maja w Bodzentynie

Dnia 3 maja 2016 r. w Gminie
Bodzentyn obchodzono
225. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja oraz
Święto Strażaka przypadające
na dzień 4 maja.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w intencji ojczyzny,
po której strażacy przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry

Dętej OSP przemaszerowali wokół Rynku Górnego.
Wszyscy uczestnicy przemarszu oraz zebrani goście, zgromadzili się pod budynkiem OSP,
gdzie odśpiewano hymn i minutą
ciszy uczczono pamięć nieżyjących strażaków. Burmistrz Dariusz
Skiba i Prezes OSP Bodzentyn
Maciej Świderski, wręczyli medale
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz

odznaki „Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej”.
Dalsza część uroczystości
odbyła się w siedzibie Miejsko
– Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie. Program zawierał wystąpienie dr hab.
prof. UJK w Kielcach Urszuli Oettingen, występ zespołu „Krejzolki”,
uczniów gimnazjum w Bodzentynie
oraz koncert Młodzieżowej Orkie-

W Świętej Katarzynie 14
maja odbyły się uroczystości
nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Bodzentyn
oraz odsłonięcia pomnika
upamiętniającego ofiary II
wojny światowej.
Pierwsza uroczystość rozpoczęła się sesją Rady Miejskiej
w trakcie, której sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu nadano tytuł
Honorowego Obywatela Miasta
Bodzentyn. Podczas sesji odtworzony został film dokumentalno-fabularyzowany „Polowanie na kata”
w reżyserii Doroty Kosierkiewicz.
Druga część uroczystości –
odsłonięcie pomnika Polaków
pomordowanych przez Niemców
- odbywała się przy wejściu do
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Sędzia Andrzej Jankowski poświęcił wiele lat swojego życia
na odnalezienie i doprowadzenie
do ukarania Alberta Schustera
znanego jako Kat Łysogór. Zadanie to było niezwykle trudne,
bowiem wielu świadków tamtych

Zdjęcie: archiwum gminy, EŚ

Honorowy Obywatel Bodzentyna

wydarzeń już nie żyło, a dotarcie do żyjących sprawiło pewne
problemy. Ostatecznie Schustera
skazano na karę śmieci, a wyrok
został wykonany w 1973 roku.
Wręczony Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn
jest wyrazem wielkiego uznania
i wdzięczności dla zasług sędziego Jankowskiego w zakresie kultywowania pamięci o tragicznych
latach II Wojny Światowej oraz
doprowadzenia do osądzenia
sprawcy zbrodni niemieckich na
mieszkańcach Bodzentyna, Gmi-

ny Bodzentyn i innych miejscowości w paśmie Łysogór dokonanych
w roku 1943.
- Nie spodziewałem się tego
wyróżnienia. Dlatego jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że
wiąże się to z faktem, że pamięć
o tych wydarzeniach jeszcze
trwa – przyznaje sędzia Jankowski.
Sędzia Jankowski podkreślił,
że: - Naród, który traci pamięć, traci życie. Musimy pamiętać o tych
wydarzeniach. - Dziękując za
wyróżnienie zaznaczył, że chyba

stry Dętej z Bodzentyna. Po koncercie Burmistrz Dariusz Skiba
wręczył najmłodszym muzykom
z Młodzieżowej Orkiestry Dętej dyplomy za debiut oraz wraz z Dyrektorem MGCKiT, złożyli jeszcze raz
życzenia strażakom i członkom Orkiestry oraz podziękowali wszystkim za przygotowanie tegorocznych uroczystości rocznicowych.
/MGCKiT/
żaden inny naród nie był tak poniżany w czasie wojny jak Polacy.
Po sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się w Szkole Podstawowej
w Świętej Katarzynie, uczestnicy
uroczystości wzięli udział w Mszy
Świętej w intencji Polaków pomordowanych przez Niemców
w czerwcu 1943 roku.
Po nabożeństwie, w Świętej
Katarzynie, obok wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dokonano odsłonięcia pomnika
upamiętniającego ofiary wojny.
Właśnie w tym miejscu, które w czasie wojny spłynęło krwią
niewinnych ludzi, przypomniano
o obowiązku, który spoczywa na
nas wszystkich.
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn złożył podziękowania
panu Bogusławowi Sitnickiemu inicjatorowi pomnika za wsparcie
moralne, pani Pelagii Barwickiej
- przesłuchiwanej w przeszłości
przez „Kata Łysogór”, panu Henrykowi Dłużewskiemu - projektantowi pomnika, panu Dawidowi
Szlufikowi – wykonawcy, a także
wszystkim tym, którzy wzięli udział
w tej uroczystości oraz przyczynili
się do powstania pomnika.
/EŚ/
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Zdjęcia: Archiwum gminy, DZ

Przebudowa dróg gminnych

W dniu 21.06.2016
roku dokonano odbioru
końcowych robót
drogowych dotyczących
zadania „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości
Śniadka gm. Bodzentyn”
oraz „Przebudowa drogi
znajdującej się w obrębie
geodezyjnym Psary Kąty
oraz Psary Stara Wieś”.
Drogi w miejscowościach
Śniadka, Psary Kąty oraz Psary

Stara Wieś od wielu lat znajdowały się w złym stanie technicznym. W okresie wiosenno – jesiennym poruszanie się po nich
było wyjątkowo uciążliwe dla
mieszkańców.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, radnym
oraz sołtysom realizacja inwestycji została uwieńczona sukcesem. Wartość zadania w Śniadce wyniosła 103.320,00 złotych.
Natomiast odcinek Psary Kąty

- Psary Stara Wieś – Grabowa
kosztował 47.222,77 zł. Kwoty te
zostały w całości pokryte z pieniędzy przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.
W ramach inwestycji w Śniadce wykonano podbudowę z kruszywa, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, której grubość
po zagęszczeniu wyniosła 5 cm,
utwardzono pobocza kruszywem drogowym oraz wyczyszczono rowy z namułu oraz wyprofilowano dno rowu.

W ramach promocji
programu 500 plus, 10
czerwca 2016 roku, przy
Placu Żwirki
w Bodzentynie od
wczesnych godzin
rannych pracownicy
Urzędu Wojewódzkiego
w specjalnie rozstawionym
namiocie, udzielali
porad jak skorzystać
ze świadczenia
wychowawczego 500 plus.
Każdy z zainteresowanych
miał
możliwość
konsultacji
z doświadczonym pracownikiem.
Całej akcji, która cieszyła się
ogromnym powodzeniem, przewodniczył v-ce wojewoda świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski.
Tuż po zakończeniu akcji, v-ce wojewoda udał się
do Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie, gdzie wraz
z Kierownikiem MGOPS-u Panią
Beatą Dulębą zwiedził pomieszczenia, w których składane są
wnioski na świadczenia wycho-

Zdjęcia: Archiwum gminy/DZ

Program 500+ w gminie Bodzentyn

wawcze oraz udzielana jest pomoc w ich wypełnianiu osobom
zainteresowanym
programem
500 plus.
- Program 500 plus cieszy się
dużym zainteresowaniem. Przyjmowanie wniosków odbywało
się sprawnie, o czym świadczył
brak kolejek przed referatem.
Dotychczas wpłynęły 983 wnioski, w odpowiedzi na które pracownicy referatu przygotowali
już decyzje administracyjne, na-

tomiast pierwsze świadczenia
zostały wypłacone już w kwietniu
– podkreśliła Beata Dulęba, kierownik MGOPS w Bodzentynie.
Prosto z Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, v-ce wojewoda udał się do jednej z losowo
wybranych rodzin w gminie Bodzentyn korzystającej z pomocy
500 plus, w celu wręczenia upominku oraz poznania opinii na
temat wdrożonego programu.
/DZ/

W ramach robót drogowych
prowadzonych na drodze Psary
Kąty - Psary Stara Wieś – Grabowa wykonano nawierzchnię
tłuczniową, a także dokonano
odmulenia rowu oraz wyremontowano zjazdy prowadzące na
działki bezpośrednio przylegające do drogi.
Remont dróg znacznie poprawił ich parametry techniczne,
co znacząco wpłynęło na jakość
użytkowania.
/Marcin Chrzęszczyk/

Bezpłatne
badanie alkomatem
W Komisariacie Policji w Bodzentynie można bezpłatnie zbadać trzeźwość za pomocą atestowanego alkomatu, sfinansowanego przez Urząd Miasta
i Gminy w Bodzentynie.
Badanie trzeźwości jest możliwie bez udziału funkcjonariusza, zatem osoby, które zgłaszają się na nie będąc pod wpływem
alkoholu nie zostają zatrzymane. Z alkomatu można skorzystać o każdej porze. Oczywiście
nie jest zalecane przyjeżdżanie
samemu autem pod komisariat, jeżeli nie jest się pewnym,
swojej trzeźwości. Najpierw badanie, a dopiero potem decyzja
o prowadzeniu pojazdu.
Miejmy nadzieję, że dzięki
samoobsługowemu alkomatowi, zmniejszy się liczba nietrzeźwych kierujących, a tym
samym wpłynie to na poprawę
bezpieczeństwa na drogach.
Zatem drogi kierowco, nie jesteś pewien swojej trzeźwości
– sprawdź się!
/EŚ/
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Gimnazjaliści ze Wzdołu Rządowego
w Wojewódzkim Finale
Stawką turnieju był awans do
Finału Wojewódzkiego. Zawody
rozegrane były systemem „każdy
z każdym”.
W pierwszym pojedynku nasi
zawodnicy stanęli na wysokości
zadania i pokonali gimnazjalistów ze Starachowic wynikiem
2:1. W kolejnym meczu spotkali

się z drużyną z Włoszczowy. Reprezentanci naszej szkoły znów
nie zawiedli pokonując przeciwników wynikiem 2: 0, awansując
tym samym do grupy 8 najlepszych drużyn w województwie
świętokrzyskim.
Nasz zespół zagrał w następującym składzie: Michta Janusz,
Jarosiński Filip, Gołębiowski Bartek, Kozera Marcin, Szafraniec
Piotr, Żak Bartosz, Telka Arkadiusz, Luciński Oskar, Stojecki
Jakub, Lipiec Kamil. Opiekunem
zespołu jest Roman Pytel.
Roman Pytel

Zdjęcie: Archiwum szkoły

27 kwietnia 2016 roku
na hali sportowej
w Zespole Szkół we Wzdole
Rządowym rozegrany został
Półfinał Wojewódzki w Piłce
Siatkowej Chłopców.

Ku pamięci Partyzantów Święto Patronów Szkoły

13 maja 2016 r. w Zespole
Szkół we Wzdole Rządowym
im. Oddziału Armii Krajowej
„Wybranieccy” obchodzono
Święto Patrona.
„Jak wspomnień czar
wraca dziś pamięć o tych,
których nie ma.”
Takie słowa, będące myślą przewodnią, przyświecały obchodom
Święta Patrona szkoły we Wzdole
Rządowym. Uroczystość rozpoczął
Apel Poległych. Następnie uczestnicy utworzyli orszak i w asyście
sztandaru szkolnego przemaszerowali do Kościoła Parafialnego
we Wzdole Rządowym. W homilii
ksiądz Tomasz Szot powiedział, iż
Patrona nie wybiera się przypadkowo. Jego wybór i pielęgnowanie
ideałów zobowiązuje społeczność
szkolną do postaw i zachowań opartych na miłości do Ojczyzny. Po
Mszy Świętej dalsze uroczystości
odbyły się w szkole, gdzie w zaprezentowanym przez uczniów mon-

tażu słowno – muzycznym, można
było usłyszeć o wydarzeniach,
które wpisały się w dzieje naszego
narodu. Słowa piosenki „Wybranieccy”, napisane przez tych, którzy dali
nam wolną Ojczyznę, przypomniały
o tych, którym składamy hołd i podziękowanie.
Kolejnym punktem uroczystości
był pokaz prezentacji „Żołnierze Wyklęci” przygotowany przez młodzież
naszego gimnazjum.
Część oficjalną zakończyło wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy
Bodzentyn Pana Dariusza Skiby,
który podkreślał walory artystyczne
programu oraz właściwe wychowanie patriotyczne naszej młodzieży.
Społeczność szkolna wspólnie
z zaproszonymi gośćmi mogła tego
dnia godnie uczcić tych, których
przed 21. laty wybrała sobie jako
swojego patrona. Dyrektor Szkoły
złożył podziękowania wszystkim,
dzięki którym ten wyjątkowy dzień
miał tak uroczysty charakter.
Teresa Rynkowska

W tym roku przypadała 10.
rocznica nadania szkole imienia Poetów Doliny Wilkowskiej.
Twórcy
ludowi
pochodzący
z okolicznych wiosek, tj. Maria
Cedro - Biskupowa i jej brat Jan
Cedro, Katarzyna Zaborowska
oraz Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie na trwałe wpisali się
w pejzaż naszego regionu, a swoją
twórczością wzbogacili jego kulturę i tradycję.
W czasie uroczystości odśpiewano hymn szkoły, który powstał
kilka lat po nadaniu imienia. Słowa hymnu to wiersz Marii Cedro
Biskupowej pt. „Ziemio Kielecka”,
do którego melodię skomponował
nauczyciel muzyki – pan Robert
Puchała.

Następnie odczytano napisaną
wierszem historię szkoły ze zwróceniem uwagi na zmiany, jakie
zaszły w ciągu ostatniego dziesięciolecia.
Program artystyczny przygotowali uczniowie klas I – VI. W scenariuszu wykorzystane zostały
najbardziej znane wiersze poetów
poświęcone najpiękniejszym i najciekawszym zakątkom naszego
regionu, przyrodzie oraz królującej
wśród gór Łysicy.
Nie zabrakło wierszy satyrycznych i obyczajowych na temat
sytuacji z życia codziennego.
Uczniowie przygotowali też scenkę z udziałem czarownicy i diabła
Boruty – legendarnych, fantastycznych postaci nieodzownie kojarzących się z Górami Świętokrzyskimi. Występ wzbogaciły piosenki
„na ludową nutę”, a na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali
„Świętokrzyskie, jakie cudne”.
Magdalena Skrzeczyna

Zdjęcie: Archiwum Gminy, EŚ

Zdjęcie: Archiwum gminy, EŚ

17 maja w Szkole
Podstawowej w Świętej
Katarzynie uroczyście
obchodzono Święto
Patronów Szkoły.
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Rocznica pacyfikacji Bodzentyna
Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, w której
uczestniczył Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz
Skiba, Zastępca Burmistrza
Andrzej Jarosiński, Dyrektor
Miejsko – Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy
Bodzentyn Urszula Oettingen,
radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, poczty sztandarowe oraz
zgromadzeni mieszkańcy.
Po zakończeniu mszy procesja ruszyła na Rynek Dolny gdzie przed 73. laty miała miejsce wstępna selekcja
mężczyzn przeznaczonych do
rozstrzelania. Uczestnicy procesji przeszli w milczeniu aż do
placu egzekucji koło zagrody
Czernikiewiczów. Przy pomniku

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

W dniu 1 czerwca 2016 r.
w Bodzentynie uczczono
73. rocznicę pacyfikacji
miasta przez niemieckiego
okupanta w czasie II wojny
światowej.

przedstawiciele władz miasta
oraz przedstawiciele społeczności Bodzentyna złożyli w hołdzie pamięci pomordowanych,
symboliczne wiązanki białoczerwonych kwiatów i zapalili
znicze.
W dalszej części uroczystości, przy dźwiękach orkiestry
pod batutą Kazimierza Podrazy,
procesja ruszyła na cmentarz
parafialny. Przed mogiłą po-

mordowanych, zebrani modlili
się za spokój dusz tych, którzy
oddali swoje życie dla Ojczyzny.
Również w tym miejscu
przedstawiciele władz miasta
oraz przedstawiciele społeczności Bodzentyna złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze. Następnie głos zabrała Pani Maria
Domańska – Nogajczyk wnuczka zamordowanego w pacyfikacji Bodzentyna 1943r. przy-

pominając wszystkim o tych
tragicznych wydarzeniach.
Na koniec Burmistrz Dariusz
Skiba w swym przemówieniu
podkreślił powagę chwili i jej
znaczenie dla obecnych mieszkańców Bodzentyna oraz podziękował wszystkim za udział
w uroczystości oraz pamięć
o pomordowanych 1 czerwca
1943 roku w Bodzentynie.
/MGCKiT/

W rocznicę pacyfikacji wsi Wola Szczygiełkowa
W niedzielę 22 maja 2016r.
odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna z okazji 73.
rocznicy pacyfikacji wsi Wola
Szczygiełkowa.
W obchodach upamiętniających tragiczne wydarzenia
z II wojny światowej uczestniczyli
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, przedstawiciele władz powiatu Józef
Szczepańczyk i Janusz Wojkowski, przedstawiciele IPN dr Tomasz Domański i sędzia Andrzej
Jankowski, radni, rodziny pomordowanych oraz mieszkańcy okolicznych wsi.
Uroczystość rozpoczęto apelem poległych i odczytaniem nazwisk pomordowanych.
Następnie odprawiona została
Msza Święta w intencji poległych
oraz złożono kwiaty i zapalono

znicze pod krzyżem.
Burmistrz,
Dariusz
Skiba
w swym przemówieniu podkreślił powagę chwili i podziękował
wszystkim za pamięć o tamtych
tragicznych wydarzeniach.
Pan J. Szczepańczyk nawiązał do słów Jana Pawła II: „Naród, który nie pamięta o swojej
przeszłości, umiera i nie buduje
przyszłości”.

Historię pacyfikacji przypomniał pan dr. Tomasz Domański
oraz sędzia Andrzej Jankowski.
Uroczystość uświetnił krótki
występ artystyczny w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej
w Woli Szczygiełkowej i członków Stowarzyszenia Rozwoju
Miejscowości Wola Szczygiełkowa.
Ostatnim punktem uroczysto-

ści był wspólny przemarsz pod
pomnik i tablicę z nazwiskami
ofiar pacyfikacji. Tam również złożono kwiaty, zapalono znicze i minutą ciszy uczczono poległych.
Była to kolejna lekcja historii, która wywołała u niektórych
odległe, bolesne wspomnienia
i przypomniała pamięć tych, którzy zginęli.
/KGW Wola Szczygiełkowa/

Zdjęcie: Archiwum szkoły w Woli Szczygiełkowej

Uroczystość patriotyczno
- religijna z okazji 73.
rocznicy pacyfikacji wsi
Wola Szczygiełkowa
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Bitwy i potyczki w regionie
świętokrzyskim w XIX i XX wieku
Dla biorących w niej udział
radnych, zaproszonych gości,
mieszkańców gminy Bodzentyn,
licznie przybyłych dzieci i młodzieży z pewnością była nietypową lekcją historii.
Tematem przewodnim spotkania były „Bitwy i potyczki
w regionie świętokrzyskim w XIX
i XX wieku”. Konferencja stanowiła niepowtarzalną okazję do
zaprezentowania prowadzonych
badań, rozważań, spostrzeżeń
przez młodych i ambitnych naukowców.
Na wykładach zostały zaprezentowane referaty o różnej tematyce historycznej m.in. o bitwach powstania styczniowego,
o sytuacji w gminach położonych w województwie świętokrzyskim, a także została bliżej
przedstawiona tematyka związana z gminą Bodzentyn.
Spotkanie otworzyła wystawa prac graficznych Michała
Lisowskiego, studenta Instytutu
Historii UJK w Kielcach, która

powstała specjalnie na tę okoliczność.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba złożył
podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację konferencji.
Organizatorzy zapowiedzieli,
że konferencja o tematyce historycznej nie będzie ostatnim
takim wydarzeniem w gminie
Bodzentyn. Już zaplanowano
kolejną na przyszły rok.
Szersza relacja dostępna na
stronie gminy.
/EŚ

Zdjęcia: Archiwum gminy, EŚ

25 maja 2016 roku
w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie odbyła
się pierwsza studenckodoktorancka konferencja.

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
W Bodzentynie powołany został Komitet, do którego zadań będzie należało pełnienie funkcji opiniodawczo – doradczej w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji gminy
Bodzentyn na lata 2016- 2023. Komitet będzie swoistym forum współpracy i dialogu mieszkańców z władzami miasta.
Podczas pierwszego spotkania przyjęto regulamin
pracy oraz wybrano przedstawicieli Komitetu.
Na funkcję przewodniczącego został wybrany radny Jan Zygadlewicz . Stanowisko wiceprzewodniczącego objął radny Tadeusz Zieliński, natomiast na sekretarza powołano Wiesławę Laskowską.
Ogólne założenia oraz plany dotyczące rewitalizacji podczas spotkania omówił Rafał Graczkowski
- prezes firmy wybranej do opracowania programu
Rewitalizacji Gminy Bodzentyn.
/DZ/

Zdjęcie: Urszula Oettingen

31 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy
Bodzentyn odbyło się po raz pierwszy
spotkanie Komitetu Rewitalizacji.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Leśnej w Archiwum Państwowym
W dniu 16 maja 2016 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Leśnej wraz z nauczycielami
odwiedzili Archiwum Państwowe w Kielcach.
Uczniowie w ramach kilkugodzinnych
warsztatów z cyklu „Archiwa rodzinne” wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez
pracowników archiwum. Zajęcia rozpoczęła
prof. Urszula Oettingen, z inicjatywy której
wspólnie z Dyrektorką Szkoły w Leśnej Beatą Kózką zorganizowany został wyjazd.
W pierwszej części uczniowie wysłuchali
prelekcji o roli archiwum jako instytucji powołanej do gromadzenia, zabezpieczania
i udostępniania materiałów archiwalnych.
Na przykładzie akt wsi Leśna mogli zobaczyć jak wyglądają dokumenty i jakich spraw
dotyczą.
Uczestnicy warsztatów obejrzeli pismo
z 1936 r. mówiące o planach budowy szkoły
w Leśnej, Dziennik Szkoły Ludowej w Leśnej
z lat 1915/1916, Rejestr mieszkańców wsi
Leśna-Stara Wieś, Podkonarze i Kamienna
Góra z lat 30. XX wieku. Ta ostatnia księga
wielkich rozmiarów wzbudziła największe
zainteresowanie. W niej można było odnależć nazwiska krewnych uczniów biorących
udział w spotkaniu.
Pod kierunkiem prowadzących uczyły się

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Ważną rolę w edukacji dzieci
i młodzieży pełnią instytucje
o charakterze kulturalno-oświatowym
i naukowym.

jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej
rodziny, jak zbierać informacje, o co pytać
rodziców i dziadków.
W drugiej części warsztatów uczniowie
zwiedzali magazyny, gdzie przechowywane
są materiały archiwalne; dowiedzieli się jak
skanować dokumenty, w jaki sposób je konserwować. Próbowali specjalnymi gumkami
czyścić zabrudzone akta. Zobaczyli również
jak czerpie się papier, służący do uzupełniania ubytków w dokumentach.

Na końcu wszyscy otrzymali upominki
oraz pomoce pokazujące jak zrobić drzewo
genealogiczne oraz dyplomy poświadczające udział w zajęciach. Spotkanie było niezwykłą lekcją, podczas której podkreślano
znaczenie źródeł archiwalnych w odtwarzaniu historii państwa.
Szczególne słowa podziękowania należą
się pracownikom archiwum.
Urszula Oettingen

Kolorowo, śpiewnie
i tłumnie – tak najlepiej
można opisać, jak
w niedzielne popołudnie
wyglądał plac integracyjny
w Dąbrowie Dolnej.
Pierwszy Festyn
Rodzinny, którego
organizatorem było
Stowarzyszenie Dąbrowa
Dolna przyciągnął
tłumnie mieszkańców
Dąbrowy oraz okolicznych
miejscowości. Efekt
przerósł oczekiwania
samych organizatorów.
Festyn otworzyły członkinie
Stowarzyszenia Dąbrowa. Ze
śpiewem na ustach witały kolejnych gości, którzy od godziny
15.00 gromadzili się wokół sceny. Zabrzmiało wiele utworów
ludowych, a do wspólnego śpie-

wu włączali się zarówno dorośli,
dzieci i młodzież.
Organizatorzy zadbali o każdy szczegół. Czekały domowej roboty ciasta, żurek oraz
kiełbaski z grilla ufundowane
przez firmę Kowalczyk z Bielin.
Dzieci od razu zostały oddane
pod opiekę klaunów z „Prywatki dla Małolatka”. Konkursy, gry
i zabawy ruchowe z nagrodami
oraz malowanie twarzy, czyli
wszystko co dzieci lubią najbardziej. Tego dnia każde dziecko
zostało obdarowe wieloma upominkami.
Festyn Rodzinny okazał się
idealną okazją do integracji.
Wspólne śpiewanie, tańce na
trawie i gwarne rozmowy były
nieodłącznym elementem tego
wydarzenia.
Festyn mógł odbyć się dzięki współpracy Stowarzyszenia

Zdjęcie: Stowarzyszenie Dąbrowa

Festyn rodzinny „DĄBROWA - DZIECIOM”

„Dąbrowa” z Gminą Bodzentyn,
z Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz z wieloma osobami
prywatnymi i firmami. Szcze-

gólne podziękowania należą
się wszystkim, którzy w różny
sposób przyczynili się do jego
organizacji.
Stowarzyszenie Dąbrowa
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90-lecie powstania Koła Gospodyń
Wiejskich we Wzdole Rządowym

Narodowy Test Słuchu
już wkrótce w Bodzentynie!
8 lipca 2016 roku przy Rynku Dolnym
w Bodzentynie w godzinach 8.00-15.00
odbędzie się akcja Narodowego Testu Słuchu, której organizatorem jest protetyk słuchu doktor nauk o zdrowiu Jolanta Kuzka.
Badania odbywać się będą w Słuchobusie.
Patronat honorowy akcji objęli Urząd
Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz lek.
Małgorzata Szymańska (dyrektor Ośrodka
Zdrowia w Bodzentynie).
Tych państwa, którzy nie mogą skorzystać w tym dniu z testów słuchu zapraszamy
w każdą środę od godz. 13.00 do 17.00 na
badanie w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.
/DZ/

Leśnianie zapraszają
Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” zaprasza
na jubileusz 25 lecia, który odbędzie się 17 lipca
o godzinie 15:00 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Leśnej. W programie miedzy innymi:
- Wystąpienia zaproszonych gości;
- Występy zespołów folklorystycznych;
- Konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych
oraz wiele innych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy.
/DZ/

zabrakło również atrakcji dla najmłodszych,
dla których przygotowano liczne konkursy
z nagrodami.
Specjalne podziękowania należą się
organizatorom tej uroczystości – KGW ze
Wzdołu Rządowego, Stowarzyszeniom
Wzdolskie Kołowrotki oraz Gminie Bodzentyn – Nasza Mała Ojczyzna. Również

gorące podziękowania składamy współfinansującym: Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Świętokrzyskiego, Powiatowi
Kieleckiemu, Gminie Bodzentyn, Bankowi
Spółdzielczemu w Kielcach oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili się do naszego jubileuszu.
/KGW Wzdół Rządowy/

Moc atrakcji w bibliotece
Po raz trzynasty
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich
ogłosiło w dniach
8 - 15 maja 2016 r.
Tydzień Bibliotek,
program promocji
czytelnictwa
i bibliotek. Tegoroczna
edycja odbywała
się pod hasłem:
„Biblioteka inspiruje”.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie przygotowała na ten
czas moc atrakcji dla dzieci i młodzieży.
W Tygodniu bibliotek odbyły się dwa
uroczyste pasowania na czytelnika. Wzięli
w nich udział uczniowie klas pierwszych
ze Świętej Katarzyny oraz z Psar Starej
Wsi wraz ze swoimi wychowawcami.
9 maja zaprosiliśmy dzieci ze szkół
z Leśnej, Świętej Katarzyny, Psar Starej
Wsi, Bodzentyna na przedstawienie teatralne pt. „Pod starym Wawelem przygód
bez liku”, w trakcie którego dzieci nie tylko
świetnie się bawiły, ale także mogły osobiście uczestniczyć w przedstawieniu.
Dla młodzieży natomiast przygotowali-

Zdjęcie: Archiwum biblioteki

Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdole
Rządowym jest jednym z najstarszych kół
działających na Kielecczyźnie. 5 czerwca
2016 roku we Wzdole Rządowym obchodzono 90. rocznicę jego powstania.
Podczas uroczystości Pani Maria Miziewicz, obecna prezes KGW, w skrócie
przedstawiła bardzo bogatą historię organizacji. Z okazji jubileuszu Koło Gospodyń
Wiejskich otrzymało odznaki, medale, moc
życzeń i gratulacji od zaproszonych gości.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
występy artystyczne, nie tylko naszych
wspaniałych rodzimych zespołów, ale również zaproszonych gości, takich jak: Michniowianie, Kopcowianki. Dodatkowo odbył
się konkurs pt. ”Najciekawsza potrawa
z mleka i produktów mlecznych” zorganizowany przez Stowarzyszenie Wzdolskie
Kołowrotki w ramach projektu „Świętokrzyskie smaki ze Wzdolskiej Krainy” współfinansowanego przez Gminę Bodzentyn. Nie

Zdjęcie: KGW Wzdół Rządowy

5 czerwca we Wzdole Rządowym
uroczyście obchodzono jubileusz
90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich.

śmy spektakl pt. „Niwelator problemów”,
który obejrzeli uczniowie klas piątych
i szóstych ze szkoły z Bodzentyna. Młodzież uczestniczyła również w spotkaniach z cyklu „Czytamy Sienkiewicza”,
podczas których czytaliśmy listy Henryka
Sienkiewicza do przyjaciół.
W Tygodniu Bibliotek zorganizowaliśmy również kilka spotkań z najmłodszymi, podczas których czytaliśmy bajeczki.
Dzieci wcielały się w bajkowe postacie,
a także wykonywały piękne prace plastyczne.
/ MGBP/
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Dzień Dziecka w Bodzentynie
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba oraz dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
- Marcin Sikorski. Życzenia szczęścia, spokoju, uśmiechu, radości oraz dobrej zabawy
popłynęły zarówno do najmłodszych jak i do
ich rodziców.
Jako pierwszy na scenie wystąpił znany
już zespół , „Krejzolki”, który przedstawił kilka
utworów ze swojego szerokiego repertuaru.
Nad przygotowaniem zespołu od lat czuwa
Pani Joanna Szyda. Następnie mogliśmy podziwiać dzieci z Akademii Tańca „Zameczek”.
Dzieci pokazały swoje umiejętności w akrobatyczno-artystycznym układzie tanecznym.
Grupa powstała pół roku temu i był to jej
debiut przed własną publicznością. Młodych
tancerzy prowadzi instruktor tańca Artur Cieślik. Występy naszych milusińskich zostały
nagrodzone zasłużonymi, gromkimi brawami.
Młodzi wykonawcy oprócz satysfakcji z występu, dostali również słodkości z rąk organizatorów.
Przez następne godziny dzieci nie mogły narzekać na nudę. Organizatorzy zadbali,
aby było dla każdego coś miłego. Najmłodsi

Zdjęcie: MGCKiT

W niedzielne popołudnie 29 maja 2016
roku, Rynek Górny w Bodzentynie stał
się oazą uśmiechu i dobrej zabawy dla
najmłodszych, w związku z gminnymi
obchodami Międzynarodowego Dnia
Dziecka.

korzystali z kącika malowania twarzy, gdzie
przeistaczali się w postacie z bajek lub ulubione zwierzątka. Wielu uczestników miało
możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia
w fotobudce, a największą popularnością
cieszyły się fotki z bajkową postacią Myszki
Miki. Maluchy mogły pobuszować w basenie
z piłkami, przejść tor przeszkód, pohuśtać się
na bujakach lub poskakać na dmuchańcach.
Nieco starsi uczestnicy imprezy z chęcią stali
w długiej kolejce, aby spróbować swoich sił na
„byku-rodeo” lub na segwayach. Większość
dzieci wybierała gry, zabawy i tańce propo-

nowane przez animatorki z firmy „Prywatka
dla Małolatka”. Każdy kto brał udział w konkursach i zabawach otrzymywał symboliczny
upominek i dyplom. Na zakończenie festynu
pojawiła się słodka niespodzianka w postaci
ogromnego tortu. Wszyscy z uśmiechami na
twarzy zajadali pyszne słodkości.
W imieniu organizatorów dziękujemy
wszystkim tym, którzy przyczynili się do
tego, aby nasze maluchy były zadowolone i uśmiechnięte, a gminne obchody Dnia
Dziecka zapamiętały jak najdłużej.
/MGCKiT/

Występ grupy tanecznej „Zameczek”
W dniu 14.05.2016 r. grupa
taneczna „Zameczek”
uczestniczyła w pokazie
tanecznym w SkarżyskuKamiennej.

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Pokaz umiejętności tanecznych odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Od
godziny 10.00 można było podziwiać występy 14 zespołów
tanecznych. Impreza uwieńczona została występem bodzentyńskiej grupy, prowadzonej
przez Artura Cieślika. Był to
pierwszy taki występ dla grupy
„Zameczek”, podczas którego
dzieciaki spisały się na medal.
/MGCKiT/
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