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2032”.
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Już 200 lat razem 
z siostrami Bernardynkami  
ze Świętej Katarzyny

Uroczystości w Klaszto-
rze Sióstr Bernardynek 
z okazji 200 lat przyby-
cia do Św. Katarzyny.

W dniu 18.07.2015 r. odby-
ła się uroczysta Msza Święta 
z okazji 200. rocznicy przybycia 
sióstr Bernardynek do klasztoru 
w Świętej Katarzynie. Ceremo-
nię poprowadzili biskupi: Jan 
Piotrowski, Kazimierz Gurda, 
Marian Florczyk oraz Kazimierz 
Ryczan. Obecni byli również  
zaprzyjaźnieni kapłani Pallotyni 
mieszkający w Św. Katarzynie 
jak i inni duchowni zaproszeni 
na ten jubileusz. Na uroczysto-
ści nie zabrakło również Bur-

mistrza p. Dariusza Skiby oraz 
przedstawicieli Rady Miasta.

Homilie wygłosił  bp Jan Pio-
trowski, który nawoływał wier-
nych do życia w miłości na wzór 
sióstr Bernardynek, które odda-
ły wszystkie dobra materialne 
na chwałę Boga.

Po ceremonii liczne grono 
wiernych złożyło na ręce Siostry 
Przełożonej kwiaty i  serdeczne 
życzenia. Dzieci ze  Św. Kata-
rzyny wygłaszały wierszyki, któ-
re wzruszyły nie tylko wiernych, 
ale i wszystkie Siostry. Następ-
na część ceremonii odbyła się 
po oficjalnym obiedzie, na któ-
ry Siostry zaprosiły wszystkich 
obecnych w kościele.

Na koniec, Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn, Pan Dariusz 
Skiba wręczył jubilatkom kwiaty 
oraz życzył pomyślności, wiary 
i wytrwałości w dalszej posłudze 
Bożej.
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Odbiór drogi

Czy gmina zapłaci gigantyczną karę 
1 000 000 zł?

7 lipca w naszej Gminie był odbiór 
wyremontowanej drogi powiatowej 
na odcinku Wzdół Rządowy – Parce-
le – Siekierno.

W naszej gminie przebudowano drogę po-
wiatową nr 0584T Wzdół Rządowy – Parcele 
– Siekierno na dwóch odcinkach o łącznej dłu-
gości 1650 m. Inwestycja jest niezwykle waż-
na, bowiem dzięki niej poprawi się zarówno 
bezpieczeństwo jak i komfort jazdy kierowców 
i mieszkańcom naszej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, p. Da-
riusz Skiba podziękował Zarządowi Powiatu 
w Kielcach za wspólną inwestycję, deklarując 
pełną współpracę z zarządem przy remontach 
drogi. Remont drogi wyniósł ponad 547 tys. zł. 
Po dziesięć procent przekazały samorządy po-
wiatu i gmina Bodzentyn. Reszta kwoty pocho-
dziła z ze środków na likwidację skutków powo-
dziowych na drogach powiatowych.  /EŚ/

Nieprawidłowości przy 
budowie kilku odcinków 
wodociągu w rejonie 
Bodzentyn – Podgórze.

Wyniki audytu referatu go-
spodarki komunalnej oraz 
wcześniejsze pismo, które 
wpłynęło do Urzędu Miasta 
i Gminy Bodzentyn w sprawie 
sieci wodociągowej od jedne-
go z właścicieli nieruchomości 
w Bodzentynie okazały się być 
czubkiem góry lodowej.

Audyt wskazuje na liczne 
nieprawidłowości przy budo-
wie kilku odcinków wodociągu 
w rejonie Bodzentyn - Podgó-
rze. Z kolei właściciel działki 
oświadcza, że nie podpisywał 
dokumentów na przeprowa-
dzenie inwestycji przez swoje 
tereny. Tymczasem inwestycja 
została już wykonana w okre-
sie październik - listopad 2014 
r. Okazuje się więc, że pięć 
odcinków sieci wodociągowej 
w rejonie miejscowości Pod-
górze i Bodzentyn wykonano 
bez właściwej dokumentacji 
oraz zgłoszeń. Na przykład 
zgłoszenie rozpoczęcia robót 
do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego powin-
no być złożone na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem, a te powinny 
być nadzorowane przez kierow-
nika budowy, dokumentującego 
postępy w dzienniku budowy. 
Elementarne zasady nie zostały 
w tym przypadku zachowane.

To co najbardziej jest irytu-
jące, to fakt, że zaniedbano 
również wykonanie najbardziej 
podstawowych badań wody, 
przed rozpoczęciem jej po-
bierania przez mieszkańców. 
Tak więc, sanepid nie prze-
badał wody, a mieszkańcy już 
z niej korzystają. Może rodzić 
to wiele potencjalnych zagro-
żeń dla zdrowia mieszkańców, 
które mogą zagrażać zdrowiu, 
a nawet życiu! Istnieją więc 
zanieczyszczenia o podłożu 
mikrobiologicznym jak bakterie 
i inne mikroorganizmy. Dalej - 
chemicznym – groźne związki 
takie jak: oleje, benzyna, deter-
genty, związki metali ciężkich. 
Dlatego tak ważna jest kontrola 
ujęć wody szczelności instala-
cji oraz przede wszystkim nad-
zór Sanepidu, którego zabra-
kło! Tymczasem po ułożeniu 
nowych przewodów wodocią-
gowych można spodziewać się 
obecności np. bakterii Escheri-
chia Coli, Paciorkowców kało-
wych, Clostridium Perfringens 

(odporne na dezynfekcję), kóre 
mogły przetrwać proces uzdat-
niania.

Wodociąg bez dokumenta-
cji nie powinien nawet istnieć. 
W praktyce doprowadza on już, 
niesprawdzoną przez sanepid 
wodę do domostw. Obecnie le-
galizacja jego rodzi teraz wiele 
trudności, bowiem za samowo-
lę budowlaną grożą gigantycz-
ne kary dla samorządu. Każdy 
odcinek to wydatek 200 tys. 
złotych. Przy pięciu odcinkach 
suma kary wynosi 1 milion zło-
tych. Przy dodatkowo trudnej 
sytuacji, kiedy gmina Bodzentyn 

zadłużona jest już na 18 milio-
nów złotych tak bezsensownie 
wydane pieniądze są drama-
tem.

Druga opcja – tańsza to roze-
branie wodociągu i budowanie 
go na nowo. Koszty tej inwesty-
cji wyniosłyby około 250 tys. zł 
dla budżetu gminy, użytkownicy 
wodociągu nie poniosą kosztów. 
Ponowna instalacja - zgodna 
z procedurami, byłaby zgodna 
z prawem i przede wszystkim 
bezpieczniejsza dla mieszkań-
ców, którzy korzystają z wodo-
ciągu.

/SM/

Nabór do ZSP Nr 1 w Bodzentynie
W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 
prowadzony jest nabór uzupełniający  do klas pierwszych  

w roku szkolnym 2015/2016 do następujących szkół:
  Liceum Ogólnokształcącego: dwie klasy ogólne, klasa sportowa, klasy 

mundurowe
  Technikum nr 9 na kierunkach: technik hotelarstwa, technik inżynierii 

środowiska i melioracji, technik obsługi turystycznej, technik informatyk
  Zasadniczej Szkoły Zawodowej: klasa wielozawodowa
  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – trzy lata - BEZPŁATNE
  Szkoły Policealnej na kierunkach (BEZPŁATNE) opiekun w domu pomocy 

społecznej, technik informatyk, technik bhp.

Od 1 września 2015 roku możemy kształcić młodzież 
na  ośmiu nowych  kierunkach. 

Informacji o naborze udziela sekretariat szkoły, a także zamieszczone są na stronie 
internetowej zespołu: www.zspbodzentyn.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BODZENTYNIE
26-010 BODZENTYN, UL. SUCHEDNIOWSKA 6 
TEL. 41/311-50-33; e-mail: lobodzentyn@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Blisko 60 tysięcy złotych na 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Sesja Rady Miejskiej
Dnia 24 lipca 2015 r. 
odbyła się Sesja Rady 
Miejskiej w Zespole 
Szkół we Wzdole Rządo-
wym.

Na sesji podjęto uchwały 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok,

- zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Bodzentyn 
na lata 2015 – 2022,

- zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Bodzentynie z dnia 28 
listopada 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku do środków transportu,

- wyrażenia zgody na naby-
cie nieruchomości w Celinach 
i w Świętej Katarzynie,

- wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela Gminy do Zgro-
madzenia Członków Związku 
Gmin Gór Świętokrzyskich,

- zasięgnięcie od Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji infor-

macji o kandydatach na ławni-
ków,

- wskazania wstępnego miej-
sca lokalizacji nowych przystan-
ków komunikacyjnych na tere-
nie Miasta i Gminy Bodzentyn, 
w miejscowościach: Bodzentyn, 
Święta Katarzyna, Wiącka, Wil-
ków;

- udzielenia Powiatowi Kie-
leckiemu pomocy finansowej,

- zmiany uchwały z dnia 
17 marca 2015 r., dotyczącej 
udzielenia Powiatowi Kieleckie-
mu pomocy finansowej.

Więcej informacji na temat 
uchwał można znaleźć na stro-
nie BIP Bodzentyn.

WSTĘPNIE 
WYZNACZONO 
PRZYSTANKI

Dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców wskazano wstępnie 
miejsca lokalizacji nowych przy-
stanków komunikacyjnych na tere-

nie Miasta i Gminy Bodzentyn.
Święta Katarzyna, ul. Kie-

lecka – na wysokości działki 
nr ewid. 240/3 – Sklep

Święta Katarzyna, ul. Że-
romskiego – na wysokości 
działki nr ewid. 237/3 – Ośrodek 
Zdrowia

Bodzentyn, ul. Kielecka – 
na wysokości działki nr ewid. 
3317 – na przeciwko obecnego 
przystanku

Wiącka – na wysokości dział-
ki nr ewid. 364 – Świetlica

Wilków – na wysokości dzia-

łek: nr ewid. 892/1 i 872 – ul. 
Łysogórska oraz działki nr ewid. 
370/6 – skrzyżowanie ul. Łazy.

REMONT DROGI

Podjęta uchwała w sprawie 
udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Kieleckiemu zaowo-
cuje remontem drogi powiato-
wej Nr 0588T Psary Stara Wieś.

Gmina Bodzentyn udziela 
pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości  
25 000 zł.  /EŚ/

Nasza Gmina stara się 
o dofinansowanie PGN. 
Pierwszy etap, złożenie 
wniosków już za nami.

Oprócz poprawy dróg, jed-
ną z podstawowych spraw, 
na które możemy starać się 
o dofinansowanie z funduszy 
zewnętrznych są oszczędności 
na energii cieplnej.

Corocznie wydajemy bowiem 
z naszego budżetu kilkaset ty-
sięcy złotych na ogrzewanie 
budynków tzw. użyteczności 
publicznej jak szkoły, urząd, 
czy przychodnia. Z racji tego, 
że duża ich część pamięta lata 
świetności PRL, nie spełnia 
standardów izolacji cieplnej, ja-
kie obowiązują w XXI w. Aktual-
nie w nowych budynkach mamy 
przecież styropian elewacyjny 
(zwykle grubości 10 cm), czy 
szczelne okna. A pomimo tego 
zdarza się często, że wiatr hula 
po pomieszczeniach i strach 
siadać przy oknie jesienno – 
zimową porą. Dlatego też, nie 

jest zaskoczeniem, że wydatki 
na ogrzewanie można by w nie-
których przypadkach obciąć 
o połowę. Ale niezbędne są 
starania gminy o dofinansowa-
nie działań termomodernizacyj-
nych, na które planujemy doło-
żyć zaledwie 15%.

Podstawą do wnioskowania 
o tak potężne fundusze jest 
całościowy plan działania w ob-
szarze energetycznym na tere-
nie gminy tzw. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej. To jednak także 
niebagatelny wydatek, na który 
w budżecie zarezerwowaliśmy 
blisko 60 000 zł. Na szczęście 
i na to działanie są możliwości 
dofinansowania i my je wykorzy-
staliśmy. Nasz wniosek złożony 
z początkiem czerwca uzyskał 
4 miejsce na 15 gmin w ca-
łym województwie, które mogą 
otrzymać dopłatę na powyższy 
Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej (PGN). Dzięki niemu zabez-
pieczyliśmy dla gminy 54 000 zł.

Po przeprowadzeniu pro-
cedury zapytania ofertowego, 

wybraliśmy wykonawcę PGN, 
który przygotuje ten dokument 
za kwotę 29 450 zł. Dzięki środ-
kom zewnętrznym będziemy 
w stanie zaoszczędzić 27 000 
zł, co jest kwotą niebagatelną, 
tym bardziej, że nasze zadłuże-
nie to wciąż jeszcze ok. 18 000 
000 zł. W związku z tym, każdą 
wydaną złotówkę należy roz-
ważnie gospodarować, tym bar-

dziej że najbliższe 5 lat to praw-
dopodobnie ostatni moment, 
kiedy jeszcze można będzie 
sięgnąć po duże dofinansowa-
nie. Później możliwości te mają 
być znacząco ograniczone. 
Stąd też, zrozumiały pośpiech, 
bowiem „na tapecie” także są 
kanalizacja, drogi oraz ścieżki 
rowerowe.

/SM/
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APEL  
z Siekierna-Podmieścia

WALCZMY Z WANDALIZMEM

 W ubiegłym roku dzięki staraniom mieszkańców Siekierna-
-Podmieścia ustawiono na dwóch niebezpiecznych skrzyżowa-
niach lustra drogowe. Niestety w połowie lipca tego roku nieznani 
wandale rozbili je. Jest to negatywny przykład niszczenia mienia, 
zapewniającego zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rada 
Sołecka Siekierna w wywieszonych ogłoszeniach zaoferowała 
500 zł dla tego, kto pomoże wskazać sprawców tej szkody.

 Odwołując się do naszych sumień i przyzwoitości apeluję 
o nietolerowanie wandalizmu. Piętnujmy osoby, które działają 
na szkodę miejscowej społeczności. Zwracajmy uwagę na nasze 
wspólne dobro. Niech w naszej gminie nie będzie poniszczonych 
znaków drogowych, popalonych przystanków, zaśmieconych łąk 
i lasów. Dbajmy o naszą Małą Ojczyznę.

Urszula Oettingen
Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy 

Bodzentyn

OGŁOSZENIE GMINNE
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn informuje o terminie 

składania wniosków i zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych 
na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. na-
leży złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy 
Bodzentyn, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. 
do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł 
na 1 ha użytków rolnych (tj. limit 86 l x 0,95 zł).

Pieniądze wypłacane będą w terminie 28 – 30 października 
2015 r. gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy, albo przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że od dnia 
03.08.2015 r. wszystkie sprawy związane z umowami na wodę 
i ścieki, odczytami wodomierzy i opłatami zostały przeniesione 
z ul. Kieleckiej 83 w Bodzentynie do budynku Urzędu Miasta 
i Gminy, pokój nr 6.

Równocześnie informujemy, że wcześniejszy nr telefonu,  
tj. (41) 311 54 01 pozostaje aktualny. Ponadto, pod numerem  
(41) 311 57 94 można całodobowo zgłaszać awarie, również w święta.

Za zaistniałe niedogodności, przepraszamy.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
W związku z utrzymującą się falą upałów, Urząd Miasta i Gmi-

ny w Bodzentynie apeluje o ograniczenie zużycia wody z publicz-
nej sieci wodociągowej do podlewania ogródków, trawników itp. 
w godzinach od 7.00 do 21.00. Powyższe ograniczenie podykto-
wane jest dużym rozbiorem wody i przeciążeniem sieci wodocią-
gowej, co wiąże się z brakiem wody pitnej dla mieszkańców.

Radość z kolejnego sukcesu „Leśnian”
Oczekiwanie, niepew-
ność i zwycięstwo na  
Folkloriadzie Jurajskiej.

Zespół Pieśni i Tańca Le-
śnianie z Gminy Bodzen-
tyn uczestniczył 1-2 sierpnia 
w ogólnopolskim przeglądzie 
folklorystycznym pn. Folkloriada 
Jurajska w Żarkach Letnisku, or-
ganizowanym już po raz IX.

Dwudniowy przegląd podzie-
lono na Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych 
odbywający się pierwszego dnia 
Folkloriady oraz Ogólnopolski 
Festiwal Kapel Podwórkowych, 
który miał miejsce drugiego 
dnia.

Nasi uczestnicy swymi wy-
stępami podbili serca publiczno-
ści, która już podczas prób licz-
nie gromadziła się i podziwiała 
kunszt zespołu „Leśnianie”. 
Jury czuwające nad profesjo-
nalną oceną wystąpień zarów-
no zespołów folklorystycznych 
jak i kapel docenili doświad-

czenie i niezwykłe umiejętności 
zespołu.

Po występach 35-ciu zespo-
łów w atmosferze ciekawości 
nastąpiło oczekiwanie na wy-
niki konkursów. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn p. Da-
riusz Skiba, Dyrektor MGCKiT  
i p. Jerzy Tofil wspólnie z zespo-
łem oczekiwali w niecierpliwości 
na odczytanie werdyktu jury. 
Kolejno wyczytywane miejsca 
począwszy od wyróżnień po-
przez miejsca III i II wzmagało 
atmosferę niecierpliwości, aż 
do momentu gdy wszyscy usły-
szeli ten najważniejszy dla nas 
werdykt. Leśnianie zajęli ex 
aequo pierwsze miejsce!

Równie miłe wydarzenie spo-
tkało nas w drugim dniu przeglą-
du, gdyż Kapela Towarzysząca 
„Leśnianom” zajęła trzecie miej-
sce w przeglądzie kapel.

„Leśnianie” to zespół pieśni 
i tańca istniejący już 24 lata, 
kierowany jest przez p. Krysty-
nę Kuropatwę. Przez ten długi 

okres swej działalności zdobyli 
wiele nagród i wyróżnień, w tym 
m.in. honorową odznakę „Za-
służony Dla Kultury Polskiej”. 
Zespół występował również 
na deskach Teatru Polskiego 
w Warszawie, gdzie prezento-
wał obrzęd „Wesele świętokrzy-
skie”.

Gratulacje dla Kapeli i Ze-
społu, życzymy kolejnych suk-
cesów.

/MS/
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NIK daje negatywna ocenę za okres 
2009-20015 (I półrocze) 

Działania Gminy Bodzentyn w ramach realizacji zadania ,,Programu oczyszczania Kraju z Azbestu  
na lata 2009-2032”

Materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny 
podlegać sukcesywnej eliminacji. W związku z tym powstało wiele 
regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów 
zawierających ten materiał, a także nakazujących usunięcie wyro-
bów obecnie użytkowanych.

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przy-
jęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 
Dokument ten utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 14 
maja 2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na terytorium Polski, który zakłada:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2. minimalizacje negatywnych skutków zdrowotnych spowodo-

wanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
3. likwidacje szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Określa jednak również nowe zadania niezbędne do oczyszcze-

nia kraju z azbestu w okresie 23 lat, wynikające ze zmian gospo-
darczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej.

Rada Miejska w Bodzentynie Uchwałą Nr VII/41/2008 z dnia 18 
września 2008 r. przyjęła ,,Program usuwania azbestu i unieszko-
dliwiania odpadów zawierających azbest na lata 2008 - 2032 dla 
Gminy Bodzentyn” (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzy-
skiego Nr 4, Kielce dn. 8 stycznia 2009 r.).

Ogólnym zadaniem programu jest określenie sukcesywnego 
usuwania wyrobów zawierających azbest. Na podstawie przepro-
wadzonych inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych na terenie 
gminy (stan na 29.02.2008 r.) określono 450 240m2 wyrobów za-
wierających azbest na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Średnie 
stężenie włókien azbestu w powietrzu w woj. świętokrzyskim w tym 
okresie wynosiło 709 wł/m3 (średnie w  Polsce 492 wł/m3). Chorobo-
twórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien 
zawieszonych w powietrzu.

Przeprowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delega-
tura w Kielcach w miesiącu czerwcu 2015 roku w zakresie realizacji 
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 oraz 
gminnego Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpa-
dów zawierających azbest na lata 2008 - 2032 dokonała negatyw-
nej oceny kontrolowanej działalności przez Urząd Miasta i Gminy 
w Bodzentynie.

Okres objęty kontrolą: lata 2009-2015 (I półrocze).
(NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 

mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna).

Najwyższa Izba Kontroli negatywną ocenę uzasadnia:
• niewskazanie zadań związanych z usuwaniem azbestu w za-

kresie czynności osoby, której powierzono ich realizację;
• niepodejmowanie od 2009 r. żadnych działań w celu uzyska-

nia pełnej i rzetelnej wiedzy na temat ilości, rodzaju, stanu 
i miejsca występowania na terenie gminy Bodzentyn wyrobów 
zawierających azbest;

• nierealizowanie w pełni zadań określonych w harmonogramie 
realizacji Programu Usuwania azbestu i unieszkodliwiania od-
padów zawierających azbest na lata 2008-2032;

• niewywiązanie się z obowiązku wprowadzania informacji do-
tyczących wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej 
znajdującej się pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl;

• nieprzedłożenie marszałkowi województwa świętokrzyskiego 

informacji o rodzaju, ilości i miejscach wystepowania substan-
cji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska we-
dług stanu na 31 grudnia 2009 i 2011 r.;

• nieegzekwowanie od osób fizycznych ubiegających się 
o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia 
związanego z utylizacją odpadów azbestowych wszystkich 
wymaganych dokumentów, o których mowa w & 2 ust. 10 
Regulaminu udzielania pomocy finansowej z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom 
fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usu-
waniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów 
budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Bodzentyn;

• nieprzeprowadzenie przez gminę Bodzentyn, jako właściciela, 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, instalacji lub 
urządzeń zawierających azbest, dróg utwardzonych odpada-
mi zawierającymi azbest, rur azbestowo-cementowych oraz 
usuniętych wyrobów zawierających azbest, niesporządzanie 
informacji o wyrobach zawierających azbest i w związku z tym 
nieprzedkładanie ich corocznie marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego;

• niedokonywanie okresowych kontroli stanu wyrobów zawiera-
jących azbest i w konsekwencji niesporządzanie ocen stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania takich wyrobów;

• niezabezpieczenie wyrobów zawierających azbest znajdują-
cych w obiektach położonych na nieruchomościach będących 
własnością gminy Bodzentyn, w celu bezpiecznego ich użyt-
kowania.

Powyższe nieprawidłowości oraz wskazane w dalszej części 
wystąpienia, przyczyny ich występowania świadczą o braku odpo-
wiedniego podejścia do kwestii związanych z usuwaniem azbestu 
oraz nierzetelnym wykonywaniu obowiązków w tym zakresie.

Ponadto w wystąpieniu pokontrolnym, można przeczytać: „W la-
tach 2009-2015 (do 20 kwietnia) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzen-
tyn nie realizował w pełni zadań przewidzianych w harmonogramie 
realizacji Gminnego Programu, tj.

a) nie powołał koordynatora ds. monitoringu Gminnego Progra-
mu; 

b) na stronach internetowych Urzędu38 i BlP Urzędu39 nie za-
mieścił stałej informacji o tematyce związanej z azbestem, 
oraz nie przygotował ulotek informacyjnych o jego szkodliwo-
ści i o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników bu-
dynków, budowli i instalacji zawierających azbest związanych 
z koniecznością jego usuwania; 

c) nie wypracował scenariusza likwidacji wyrobów zawierających 
azbest oraz zasad jego dofinansowania z Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

d) nie dokonywał corocznej aktualizacji bazy danych o obiektach 
zawierających azbest oraz o ilości i miejscu zlikwidowania od-
padów zawierających azbest;

e) nie monitorował i nie oceniał okresowo (co 2 lata) realizacji 
Gminnego Programu; 

f) od 2010 r. nie przedkładał Radzie Miejskiej w Bodzentynie 
sprawozdań z przebiegu realizacji Gminnego Programu. (do-
wód: akta kontroli str. 12-67,86,93,94).”

Opracowano na podstawie Wystąpienia Pokontrolnego Najwyż-
szej Izby Kontroli. Całość dokumentu dostępna jest na stronie: 
http://bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/4269 

Kazimierz Wilkosz  
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O Odzyskaniu Praw Miejskich

Fragmenty wystąpienia 
Przewodniczącego Spo-
łecznego Obywatelskie-
go Komitetu ds. Odzy-
skania Praw Miejskich 
w związku z obchodami 
odzyskania Praw Miej-
skich przez Bodzentyn.
Wystąpienie miało miejsce 

podczas uroczystej Sesji Rady 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
z okazji 660-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Bodzen-
tyn, 20. rocznicy odzyskania 
praw miejskich oraz 140-lecia 
powstania Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej OSP w Bodzentynie, 
dnia 4 lipca 2015 r.

Jako Przewodniczący Spo-
łecznego Obywatelskiego Ko-
mitetu ds. Odzyskania Praw 
Miejskich, pragnę serdecznie 
powitać (…) wszystkich przy-
byłych na dzisiejsze uroczy-
stości (…). Mam taką nadzieję, 
że młode pokolenie przejmie 
od nas ster władzy i będzie nim 
tak kierować, że miasto to (…) 
stanie się znów perłą w koronie 
Rzeczpospolitej. Bądźcie z tego 
dumni – ale niech was to nie 
zwalnia z obowiązku odbudowy 
miasta.

(…) Dziękujemy przedstawi-
cielom władz administracji rzą-
dowej szczebla wojewódzkiego 
za (…) popieranie naszej inicja-
tywy. (…)

Szczególnie dziękuję kościo-
łowi, który wspierał i wspiera 
nas w różny sposób (…).

Dziękujemy radnym naszej 
gminy i przedstawicielom Sej-
miku Samorządowego, którzy 
udowodnili nam, że stać ich 
na podejmowanie strategicz-
nych zadań. Wykazaliście w ten 
sposób swoją mądrość, która 
zaowocowała sukcesem.

Szczególnie gorąco, należy 
podziękować przedstawicielom 
Urzędu Rady Ministrów, któ-
rzy po niezapomnianej wizycie 
w naszym grodzie, uznali za sto-
sowne przychylić się pozytywnie 
do złożonych wniosków.

Najserdeczniej jednak należy 
podziękować Panu Waldemaro-
wi Pawlakowi za podjęcie osta-
tecznej decyzji i złożenie podpi-
su pod aktem nadającym naszej 
miejscowości status miasta (…).

I na koniec chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować człon-
kom Społecznego Komitetu 
oraz pracownikom Urząd Miasta 
i Gminy za niebywałą wprost 
ofiarność i skuteczność działań.

Na sukces ten zasłużyło so-
bie najbardziej społeczeństwo 
Bodzentyna określając się pod-
czas referendum, za potrzebą 
przywrócenia praw. Najser-
deczniej jak tylko mogę – dzię-
kuję moim Rodakom – za to, 
że po drodze nam było do uzy-
skanego sukcesu. Początek tej 

trudnej drogi przed nami!
Ale gdyby nie podejmowane 

inicjatywy przez Komitet Oby-
watelski, II Zjazd Absolwentów 
PLP i LO oraz Radę Sołecką 
nie byłoby dzisiaj świętowania. 
To przede wszystkim skupieni 
tu działacze: zacni Obywatele, 
gorący patrioci – zadecydowali 
o potrzebie starań w tym kierun-
ku i co ważniejsze – nie ustawali 
w swoich działaniach poświęca-
jąc im dużo własne czasu.

(…) Jak wyżej wspomnia-
łem, zaistniała taka potrzeba 
by gród Bodzanty po 125 la-
tach mógł być zrehabilitowany 
i podniesiony do rangi miasta. 
Przymierzając się do tego typu 
działań, Komitet miał pewne 
obawy oraz wewnętrzne opory 
czy sprosta im, gdyż ciążyło nad 
nami widmo 5-krotnych starań 
w kierunku odzyskania praw, 
zawsze kończących się niepo-
wodzeniem. Pomimo wszystko 
przemówił jeden z wielu argu-
mentów, dotyczących historycz-
nych zasług miasta dla całego 
regionu świętokrzyskiego i chęć 
ratowania go przed dalszą de-
gradacją i upadkiem.

(…) Czytając kiedyś prasę 
znalazłem artykuł o Bodzenty-
nie, a w nim zdanie – które za-
pamiętałem do dzisiaj - „… pa-
lony kilkanaście razy Bodzentyn 
odradzał się jak Feniks z popio-
łów...”- to prawda – to było moż-

liwe dzięki ciężkiej i galerniczej 
pracy naszych praojców oraz 
ich niezwykłemu uporowi.

Wszystko – o czym tu wspo-
mniałem – ma swój wymiar 
i sens, ale niestety rzeczą naj-
ważniejszą jest tworzenie kli-
matu życzliwości i zaufania 
oraz właściwej atmosfery dla 
poczynań Rady, Zarządu Gmi-
ny oraz Pana Burmistrza. Panie 
Przewodniczący, Panie Burmi-
strzu – wiemy, że w podejmo-
wanych działaniach nie może-
cie być odosobnieni, dlatego 
też społeczeństwo Bodzentyna 
pragnie Wam pomóc – jak tylko 
potrafi. Wiemy też, że wzięliśmy 
na swoje barki ciężar odpowie-
dzialności za losy tego miasta 
i jego przyszłych pokoleń.

Kończąc, dziękuję wszystkim 
obecnym za przybycie i uczest-
nictwo w uroczystościach 4 lip-
ca. Pozwólcie Państwo, że za-
cytuję słowa zawarte w liście 
bpa Franciszka Krasińskiego 
– podkanclerza koronnego – 
do króla Stefana Batorego, 
które zostały wyryte na płycie 
naszego kościoła (1577): „Myśli 
moje skierowane są ku Rzecz-
pospolitej, aby w szczęśliwości 
trwała”.

(przyp. red.: całość wystąpie-
nia dostępna jest u autora)

Przewodniczący Komitetu
mgr Witold Comber
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Wybrano najładniejszy ogród 2015
Już po raz ósmy odbył 
się konkurs na najład-
niejszy ogród  
przydomowy pn.  
„Gmina Bodzentyn 
rozkwita 2015”.

Celem tego konkursu jest 
zachęcenie mieszkańców 
o dbanie o otoczenie swo-
ich posesji i poprawę estetyki 
miejscowości. To również po-
kazanie efektów pracy pasjo-
natów - ogrodników z naszej 
gminy, którzy często poświę-
cają pracy w ogrodzie każdą 
wolną chwilę.

Pierwsze miejsce posta-
nowiono przyznać ogrodowi 
pani Lidii Miernik z miejscowo-
ści Podmielowiec. Doceniono 
nakład pracy w pielęgnację 
ogrodu, barwne rabaty z kwitną-
cymi bylinami, krzewami, pną-
czami i roślinami jednorocznymi 
oraz oczko wodne z kładką.

Drugie miejsce otrzymał 
ogród pani Krystyny Jamro-
żek ze Św. Katarzyny.

Komisja postanowiła przy-
znać dwa równorzędne miejsce 
trzecie, tj. dla Państwa Sabiny 
i Jacka Biskup z Psar Starej Wsi 
oraz Pani Ewy Ziomek ze Świę-
tej Katarzyny.

We wszystkich tych ogrodach 
starannie dobranym kompozy-
cjom roślinnym towarzyszyły 
elementy małej architektury 
często robione własnoręcznie 
przez swoich właścicieli. Spo-
tkać tam można huśtawki, al-
tany, ozdobne studnie, miejsca 
wypoczynkowe, grille, domki dla 
najmłodszych.

Wybór najładniejszego 
ogrodu tradycyjnie był trudny, 

bo wszystkie ogrody miały swój 
niepowtarzalny styl i klimat.

Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy, życzymy satys-
fakcji i radości z przebywania 
wśród zieleni.

I miejsce dla ogrodu Pani Li-
dii Miernik z miejscowości Pod-
mielowiec.

II miejsce dla ogrodu 
Pani Krystyny Jamrożek z Świę-
ta Katarzyna.

III miejsce dla ogrodu 
Pani Ewy Ziomek z miejscowo-
ści Święta Katarzyna.

III miejsce dla ogrodu 
Państwa Sabiny i Jacka Bi-
skup z Psar - Starej Wsi.

/Justyna Gawlik/

I
miejsce

II
miejsce

III
miejsce

III
miejsce
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Obchody  XXXII Dni Bodzentyna

Tegoroczne, XXXII Dni 
Bodzentyna rozpoczęły 
się uroczyście 4 lipca 
o godzinie 13.

W tym roku świętowaliśmy 
660-lecie lokacji Bodzentyna, 
20. rocznicę odzyskania prawa 
miejskich oraz 140-lecie po-
wstania Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bodzentynie.

Obchody tych uroczystości 
odbywały się w sali gimnastycz-
nej SP w Bodzentynie. Pani dr 
hab. prof. UJK Urszula Oettin-
gen zrelacjonowała jakie zmia-
ny zachodziły w Bodzentynie 
na przestrzeni wieków. Następ-
nie Pan Witold Comber wygłosił 
wykład o odzyskaniu praw miej-
skich przez Bodzentyn w 1994 r.

W czasie uroczystości 
w imieniu pani poseł Beaty Go-
siewskiej, p. Agnieszka Buras 
wręczyła kwiaty: p. Burmistrzo-
wi w związku z obchodzony-
mi Jubileuszami, p. Witoldowi 
Combrowi za wkład w starania 
o odzyskanie praw miejskich 

i aktywną działalność na rzecz 
miasta i gminy Bodzentyn oraz 
Kapelmistrzowi, p. Kazimierzo-
wi Podrazie za wkład w dzia-
łalność Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP w Bodzentynie oraz 
20-lecia jej prowadzenia.

Ponadto, Dyrektor Archi-
wum Państwowego w Kielcach, 
p. Wiesława Rutkowska, wrę-
czyła p. Burmistrzowi list z po-
dziękowaniami za zaproszenie, 
w którym złożyła serdeczne ży-
czenia powodzenia we wszyst-
kich podejmowanych projektach 
i pomyślności w kolejnych la-
tach.

Po uroczystościach w szko-
le, wszyscy zebrani w asyście 
proporców, udali się na Mszę 
Świętą do naszego parafialnego 
kościoła.

Zwieńczeniem obchodów 
były wspólne i osobne koncerty: 
Gminno-Szkolnej Orkiestry Dę-
tej w Nowinach, Orkiestry Dętej 
w Piekoszowie, Miejskiej Or-
kiestry Dętej w Szydłowcu oraz 
naszej Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP w Bodzentynie.

5 lipca z kolei, drugi 
dzień XXXII Dni Bo-
dzentyna rozpoczął się 
o godzinie 15.00 na pla-
cu przy Gimnazjum.

Na scenie nie mogło zabrak-
nąć naszych lokalnych artystów: 
„Krejzolki”, „Miniaturka”, „Wzdol-
skie Kołowrotki”, „Wilkowianie”, 
„Świętokrzyskie Jodły”, „Dąbro-
wa to my”, a także naszej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej OSP. 
Wykonawcy pomimo skwaru 
dali z siebie wszystko i wspa-
niale zaprezentowali się przed 
publicznością.

Pomiędzy występami odbyło 
się wręczanie nagród za naj-
ładniejszy ogród, konkursy dla 
najmłodszych na zaśpiewanie 
piosenki.

Również na scenie, Dyrek-
tor MGCKiT, p. Marcin Sikorski 
wręczył zwycięzcom gry w kul-
ki puchary Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn. Gra w kulki 
odbyła się w piątek (3 lipca) przy 
ruinach zamku. W tegorocznej 
grze w kulki brało udział prawie 

40 dzieci. Zawody odbywały 
się w trzech kategoriach wieko-
wych.

Zwycięzcy:
I kategorii wiekowej (najmłod-

szej): 1. Konrad Kuzka (8 lat), 
2. Mateusz Obara (8 lat), 
3. Olga Pióro (5 lat)

II kategoria wiekowa: 1. Na-
talia Szafraniec (10 lat), 2. We-
ronika Bogacka (12 lat), 3. Filip 
Telka (10 lat).

III kategoria wiekowa: 1. Ga-
briela Świderska (14 lat), 2. Kon-
rad Koczwara (14 lat), 3. Arka-
diusz Strąk (15 lat).

Ponadto, gościnnie na scenie 
wystąpili: Zespół tańca JUMP; 
Biesiada Sarmacka, która wy-
stępowała w trzech odsłonach, 
tj. Polskiej, Góralskiej i Wło-
skiej; kabaret Stan Tutaj, który 
rozśmieszał publiczność do łez 
oraz przede wszystkim głów-
na gwiazda wieczoru zespół - 
BOYS. Panowie dawali popisy 
taneczne do prawie każdego 
utworu, a frontman rozśpiewał 
i rozgrzał całą publiczność.

/EŚ/
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III Festiwal Zupy Rybnej
Festiwal Zupy Rybnej 
„Złota Rybka” w Wilko-
wie, jak co roku odbył 
się nad Zalewem w Wil-
kowie.

W niedzielne popołudnie 2 
sierpnia, nad Zalewem w Wilko-
wie zrobiło się gwarno i wesoło. 
Pogoda dopisywała wszyst-
kich uczestnikom Festiwalu. 
Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Wilków Nasz 
Dom, Samorząd Miasta i Gmi-
ny, Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury i Turystyki w Bodzenty-
nie. Również dzięki uprzejmości 
sponsorów mogliśmy się bawić 
do późnych godzin wieczor-
nych. Organizatorzy przygoto-
wali liczne atrakcję zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych.

Tradycyjnie nie obyło się 
od głównej atrakcji jaką jest 
Konkurs na „Najlepszą Zupę 
Rybną”. W tym roku w konkursie 
wzięło udział 6 drużyn.

1. Stowarzyszenie Święto-
krzyskie Jodły ze Śniadki

2. Drużyna Starostwa Powia-
towego w Kielcach

3. Stowarzyszenie Wzdolskie 
Kołowrotki

4. Drużyna Gminy Bodzentyn
5. Zespół „Michniowianki” 

z Michniowa z gminy Suchedniów
6. Stowarzyszenie Florianki 

Zagnańsk Chrusty
Ocenę potraw dokonała Ko-

misja Konkursowa, w skład 
której wchodzili: Przewodniczą-
cy Piotr Brożyna i członkowie 
Marek Szymański oraz Tomasz 
Król.

Komisja oceniała smak po-
trawy, oryginalność, łatwość 
przyrządzenia, wygląd potrawy 
i ogólne wrażenia.

Najlepszą Zupę Rybną ugo-
towała drużyna Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach.

II miejsce zajęło Stowarzy-
szenie Świętokrzyskie Jodły. 
Z kolei III miejsce przypadło Sto-
warzyszeniu Florianki Zagnańsk 
Chrusty.

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy. Nagrody i liczne upo-
minki ufundowała firma Prymat.

Ponadto, na scenie występowali:
Zespół Pieśni i Tańca Bęczko-

wianie, Śwarne Kakonianki, na-
sze lokalne Zespoły folklorystycz-
ne, Zespół Michniowanki, Kapela 
Sami Swoi oraz Happy Art.

/EŚ/

Sołtysi sołectw Wiącka i Śniadka 
na podium w Wąchocku!

Po raz XVIII sołtysi 
z całej Polski spotkali 
się w Wąchocku, aby 
stanąć w szranki pod-
czas Krajowego Turnieju 
Sołtysów.

Gminę Bodzentyn reprezen-
towali sołtysi: Beata Babiarz 
(Leśna), Mariusz Matla (Wiąc-
ka), Justyna Ledwójcik (Wzdół 
Kolonia), Stanisława Stefań-
czyk (Ściegnia), Grażyna Pluta 
(Orzechówka), Jolanta Materek 
(Kamieniec), Marzanna Borek 
(Sieradowice), Jolanta Moskwa 
(Podmielowiec), Teresa Bzymek 
(Celiny), Magdalena Ślusarczyk 
(Wzdół Rządowy), Aneta Mróz 
(Śniadka), Grzegorz Sobieraj 
(Grabowa), Grzegorz Harabin 
(Psary Stara Wieś), Bernarda 
Rak (Hucisko).

W konkursach wzięli udział 
sołtysi z sołectw: Leśna, Wiąc-
ka, Wzdół Kolonia, Kamieniec, 
Wzdół Rządowy, Śniadka.

W ciągu dwóch dni sołtysi 
zmagali się w jedenastu kon-
kurencjach, m.in.  zwijanie as-
faltu, układanie szachów w alko 
goglach, skoki przez płot, bieg 
na orientację, pisanie dyktanda, 
toczeniem kołem.

Turniej wygrał Artur Lis z so-
łectwa Domaszewice w gminie 
Masłów, natomiast nasza gmina 
zajęła II i III miejsce. Mariusz 
Matla z sołectwa Wiącka zajął II 
miejsce, a Aneta Mróz z sołec-
twa Śniadka zajęła III miejsce. 
Gmina Bodzentyn mocno za-
akceptowała swoją obecność 
na turnieju.

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów w skutecznym dzia-
łaniu.

Ponadto wyróżnienie otrzy-
mała Teresa Bzymek jako Soł-
tys Roku 2014. Wysiłki naszych 

niezłomnych sołtysów zostały 
nagrodzone również przez Bur-
mistrza, na spotkaniu w Urzę-
dzie Gminy.

/EŚ/
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Finaliści i Laureaci Miasta i Gminy 
Bodzentyn

Współpraca z lokalnie działającymi stowarzyszeniami

W UMiG Bodzentyn odbyło 
się spotkanie Laureatów i Fi-
nalistów Konkursów Przed-
miotowych, rodziców uczniów, 
nauczycieli przygotowujących 
do Konkursów z władzami lokal-
nymi. Podczas spotkania Bur-
mistrz, p. Dariusz Skiba wraz 
z Zastępcą, p. Andrzejem Jaro-
sińskim wręczali nagrody i listy 
gratulacyjne. 

Wykaz Laureatów  i Finali-
stów Konkursów Przedmioto-
wych z ternu Miasta i Gminy 
Bodzentyn.

/EŚ/

Imię i nazwisko 
ucznia Szkoła Klasa Nazwa Konkursu Miejsce Nauczyciel  

przygotowujący

Dominika Słoka Publiczne Gimnazjum  
we Wzdole Rządowym III

XII Wojewódzki Konkurs Chemiczny Laureat Justyna Sikora
XII Wojewódzki Konkurs Biologiczny Laureat Edyta Linek

Olga Kozera Gimnazjum w Bodzentynie III XII Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Laureat Monika Wnętrzak
Dominika Dadziak Gimnazjum w Bodzentynie III XII Wojewódzki Konkurs Biologiczny Finalista Jadwiga Synowiec

Olga Kuś Gimnazjum w Bodzentynie III XII Wojewódzki Konkurs Chemiczny Finalista Dorota Kita
Piotr Mehel Gimnazjum w Bodzentynie III XII Wojewódzki Konkurs Matematyczny Finalista Ewa Metryka Warchoł

Jakub Tłuszcz Gimnazjum w Bodzentynie III
XIII Wojewódzki Konkurs Fizyczny Finalista Kinga Urban

XII Wojewódzki Konkurs Geograficzny Finalista Łukasz Biskup

Kacper Głowacki Gimnazjum w Bodzentynie III II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Polscy Żoł-
nierze na frontach II Wojny Światowej I miejsce Maria Paluch

Bartłomiej Wzorek Szkoła Podstawowa  
w Bodzentynie VI XII Wojewódzki Konkurs Matematyczno - Przy-

rodniczy Laureat Bożena Pożoga  
Justyna Milanowska

Spotkanie organizacyj-
ne w Miejsko – Gminne 
Centrum Kultury i Tu-
rystyki ze stowarzysze-
niami.

W MGCKiT odbyło się 
spotkanie organizacyjne dla 
stowarzyszeń folklorystycz-
nych z przedstawicielami 
władz reprezentowanych 
przez Burmistrza, Radnych 
Radny Miejskiej oraz Komisji 
ds. Promocji.

Na spotkaniu Burmistrz, 
p. Dariusz Skiba oraz Dy-
rektor MGCKiT, p. Marcin 
Sikorski zapraszali i zachę-
cali lokalnie działające sto-
warzyszenia do pogłębie-
nia wzajemnej współpracy 
w celu promocji naszego 
regionu. Ponadto przekony-
wali, że warto ubiegać się 
o środki unijne oraz skła-

dać wnioski przede wszyst-
kim dla własnego rozwoju 
o dofinansowanie w ramach 
krajowych i międzynarodo-
wych programów. W związ-
ku z tym, dla Stowarzyszeń 
zostały przygotowane pro-
pozycje programów na lata 
2015 - 2020. Ponadto, za-
równo gmina jak i MGCKiT 
zaoferowało pomoc meryto-
ryczną na etapie przygoto-
wania projektów.

/EŚ/

Kolejne spotkanie ze 
przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych

W dniu 6 sierpnia 2015 r. o go-
dzinie 12.00 w Urzędzie Miasta 
i Gminy Bodzentyn odbyło się 
spotkanie ze przedstawicielami 
wszystkich zaproszonych orga-
nizacji pozarządowych w związ-
ku z planowanym utworzeniem 
Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego. W spotkaniu wzięli 
udział: przedstawiciele Urzędu 
Miasta, Rady Miejskiej, organi-
zacji pozarządowych działają-
cych na terenie naszej gminy 
oraz Dyrektor Miejsko - Gminne-
go Centrum Kultury i Turystyki

Burmistrz, p. Dariusz Skiba 
rozpoczął spotkanie od przywi-
tania wszystkich zaproszonych 
gości, pracowników Urzędu 
oraz prowadzącego – p. Micha-
ła Brauna.

Tematami wiodącymi szko-
lenia były zasady współpracy 
NGO z Jednostkami Samorzą-
du Terytorialnego (JST). Przed-
stawienie czym są Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, 
jakie korzyści płyną z istnienia 
RDPP, oraz dlaczego warto za-
łożyć taką radę.

Wszyscy uczestnicy brali 
czynny udział zarówno w szko-
leniu jak i ćwiczeniach zapro-
ponowanych przez prowadzą-
cego.

/KK/
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Wakacje w Przedszkolu – Lipiec 2015

Zajęcia muzyczne w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie

Wakacyjne zajęcia dla 
dzieci były ogromem 
nowych i ciekawych 
doświadczeń.

W czas wakacji dzieci z Sa-
morządowego Przedszkola 
w Bodzentynie miały możliwość 
uczestnictwa w zajęciach dy-
daktyczno – wychowawczych. 
Na zajęciach poruszane były 
tematy, które nie tylko są bliskie 
dzieciom, ale również takie, któ-
re bardzo ich interesowały, oraz 
kształtowały ich wyobraźnię 
i twórczość.

Największą radość sprawi-
ły dzieciom zajęcia, na których 
były wykorzystywane materiały 
recyklingowe, takie jak: sło-

iki, rolki po papierze toaleto-
wym i ręcznikach papierowych, 
szyszki, kora drzewna, piórka, 
a także wyroby z masy solnej.

Dzieci bardzo cieszyły się 
z zabawy z wykorzystaniem ko-
lorowych piłek, materacy, a tak-
że na placu zabaw. Ponadto, 
Ogromną dla nich atrakcją było 
malowanie twarzy, kredkami 
do tego celu przeznaczonych. 
Dzieci miały namalowane po-
stacie z bajek oraz postacie 
zwierzątek.

Niebawem zaczynamy na-
stępny rok szkolny z nowymi 
siłami i pełni radości. W mie-
siącu sierpniu przygotowujemy 
sale dydaktyczne na nowy rok 
szkolny. Zaplanowano malo-

wanie sal, łazienek, oraz placu 
zabaw. Pierwszego września 
na dzieci będą czekać koloro-
we czyste sale i uśmiechnięte 

panie nauczycielki. Do zoba-
czenia!

/Anna Ścisłowicz, 
Magdalena Gryz/

Pierwszy sezon zajęć 
cyklicznych już za nami.  
27 czerwca br. odbyło 
się zakończenie i pod-
sumowanie muzycznego 
sezonu 2014/2015.

Zajęcia prowadzone w Cen-
trum Kultury i Turystyki obejmo-
wały: Zasady muzyki, na których 
uczniowie poznawali i rozwią-
zywali problemy wykonawcze 
utworów muzycznych. Zajęcia 
indywidualne, obejmujące na-
ukę gry na instrumentach kla-
wiszowych: pianino, keyboard, 
akordeon; oraz zajęcia rucho-
we, w skład których wchodziły 
elementy tańca, rytmiki oraz 
emisji głosu.

W sumie w zajęciach muzycz-
nych uczestniczyło 15 osób. Li-
czymy, że w przyszłym sezonie 

będzie nas jeszcze więcej.
Na podsumowaniu sezonu 

muzycznego uczniowie na-
grodzeni zostali dyplomami 
i pamiątkowymi upominkami. 
Niektórzy instrumentaliści za-
prezentowali swoje umiejętno-
ści przed zgromadzoną w sali 
Centrum Kultury i Turystyki pu-
blicznością. Na pianinie zagrali: 
Julia Gawlik, Gabriela Milanow-
ska, Franciszek Grecak oraz 
Weronika Poznańska. Z kolei 
na akordeonie zagrali: Paweł 
Stępień i p. Lucyna Lipczyńska.

Od września rozpoczyna-
my kolejny sezon muzyczny. 
W związku z tym, do 12 wrze-
śnia 2015 r., MGCKiT przyjmuje 
zapisy na:

• Zajęcia ruchowe - elementy 
tańca, śpiewu, gry i zabawy dla 
najmłodszych

• Zajęcia indywidualne w za-
kresie gry na wybranym instru-
mencie klawiszowym: pianino, 
keyboard, akordeon

• Zajęcia ze śpiewu w nowo 
powstałym studio piosenki. 
W skład zajęć wchodzą: emisja 
głosu, ruch sceniczny, przygoto-
wanie do przeglądów i konkur-
sów. 

Zapisy można dokonać oso-
biście w MGCKiT, ul. Rynek 

Górny 11, lub telefonicznie pod 
numerem telefonu: 693 690 
333 w godzinach pracy: wt – pt 
12.00 – 20.00; sb 08.00 – 16.00.

Wszystkich zainteresowa-
nych, serdecznie zapraszamy. 

Niech rozwijany talent obfi-
tuje w mnóstwo pięknych chwil, 
a radość z muzykowania towa-
rzyszy przez całe życie.

/SK/
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Sukces małej szkoły w Śniadce II

Sieradowicka świetlica zaprasza

Szóstoklasiści uzysku-
ją imponujące wyniki 
w końcowych egzami-
nach.

Kwiecień 2015 roku okazał 
się wyjątkowo pomyślny dla 
Szkoły Podstawowej w Śniadce 
Drugiej. Ta niewielka placówka, 
prowadzona przez Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Śniadka, zdobyła imponujący 
wynik w egzaminach szóstokla-
sistów, zarówno na tle gminnym, 
wojewódzkim, a nawet ogólno-
polskim.

W części obejmującej mate-
matykę i język polski średni wy-
nik w kraju wyniósł 67%; w Gmi-
nie Bodzentyn 61,7%; uczniowie 
ze Śniadki zdobyli 78,5%. Eg-

zamin z matematyki napisali 
na 80%. Ogólnopolski wynik 
testu z języka obcego to 67%; 
w Gminie Bodzentyn 74.9%, 
a w Śniadce 82%. Imponującym 
wydaje się być liczba punktów 
zdobyta przez jednego z chłop-
ców uczących się w tej szkole, 
który rozwiązał test z języka 
angielskiego, uzyskując 97.5%. 
Zaprezentowane średnie, pro-
centowe wyniki jednoznacz-
nie świadczą o sukcesie małej 
szkoły w Śniadce. Jej uczniowie 
wypadli równie dobrze jak dzieci 
uczące się w miastach liczących 
ponad 100 tys. mieszkańców. 
Na sukces złożyły się zdolności 
tutejszych szóstoklasistów, ich 
zapał oraz duże zaangażowanie 
ze strony nauczycieli.

Powyższe dane dowodzą 
błędnego postrzegania o nie-
wielkich placówek szkolnych, 
przejmowanych przez stowa-
rzyszenia. Małym szkołom 
niejednokrotnie ze względu 
na zbyt małą liczbę uczniów 
oraz zawyżone koszty utrzyma-
nia placówki grozi zamknięcie. 
Na szczęście szkoła w Śniadce 
uniknęła tego. I dobrze, bo uzy-
skane punkty, jak widać wprawiły 
wiele osób w osłupienie. Lokali-
zacja szkoły w tym przypadku 
okazała się atutem i zrównała 
lub nawet przewyższyła słup-
kiem procentowym duże, presti-
żowe, wielkomiejskie szkoły.

Niech ta sytuacja da do my-
ślenia zarówno władzom pory-
wającym się na likwidowanie 

szkół dla czystej oszczędności, 
a także rodzicom poszukującym 
najlepszej placówki oświatowej 
dla swojego dziecka.

To co najlepsze często znaj-
duje się tuż za rogiem…

Przedstawiciele Stowarzy-
szenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Śniadka składają podziękowa-
nia uczniom klasy VI oraz na-
uczycielom.

Szanowni Państwo, w związ-
ku ze zbliżającym się rozpoczę-
ciem roku szkolnego 2015/2016, 
Szkoła Podstawowa w Śniadce 
rozpoczyna zapisy do klas 0-6. 
Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod wskaza-
ny nr tel.: 501 417 284.

/Anna Wójcik/

Stare porzekadło mówi, 
że „dla chcącego nie ma 
nic trudnego”. Spraw-
dziło się to w przypadku 
naszego sołectwa Siera-
dowice.

Z inicjatywy sołtysa i Rady 
Sołeckiej, stara remiza stra-
żacka została uporządkowana 
i przystosowana do prowadze-
nia zajęć dla dzieci i młodzieży.

Aby zrealizować pomysły 
dotyczące działalności w tym 
obiekcie, należało uporządko-
wać teren wokół budynku. Za-
angażowała się w to młodzież 
i dzieci. Pod kierunkiem pań 
z Rady Sołeckiej, Danuty Sło-
ki i Bożeny Bado, uprzątnięto 
boisko i teren wokół budynku, 
oraz wszystkie sale wewnątrz 
budynku.

Młodzież i dzieci nie czekały 
biernie na zajęcia, ale także po-
magały, biorąc udział w pracach 
przygotowawczych. Zmontowa-
no stół od tenisa. Dzięki uprzej-
mości pana Leszka Wnętrzaka 
i jego znajomych z Polskiego 
Związku Bilardowego w Kiel-
cach, udało się złożyć nie uży-
wany od dawna stół bilardowy.

Pod opieką pani Marzan-
ny Borek trzy razy w tygodniu 
młodzi sportowcy uczą się grać 
w tenisa stołowego i bilard. Ci-
che dotąd boisko, teraz tętni 

życiem od gry w piłkę nożną, 
a także rozbrzmiewa radosny-
mi okrzykami, kiedy padnie gol. 
Zainicjowane przez Miejsko – 
Gminne Centrum Kultury i Tury-
styki wakacyjne zajęcia zumby, 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Pod kierunkiem pana Ar-
tura Cieślika, nie tylko dzieci, ale 
też dorosłe mieszkanki Sierado-
wic, ćwiczą przy muzyce, popra-
wiając swoją kondycję fizyczną 
i zdrowotną. Fundusze na ten 
cel znalazły się dzięki Dyrekto-
rowi MGCKiT, panu Marcinowi 
Sikorskiemu.

Jak ważne są te spotkania 
w świetlicy i na boisku wiedzą 
doskonale Ci, którzy wakacje 
spędzają na wsi. Dają zarówno 
młodzieży jak i dorosłym moż-
liwość kreatywnego spędzania 
wolnego czasu, rozwoju osobi-
stego, rozwoju zainteresowań.

W lipcu odbyło się zebranie 
mieszkańców Sieradowic z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy w Bo-
dzentynie panem Dariuszem 
Skibą. Spotkanie przebiegało 
w miłej i towarzyskiej atmosfe-
rze. Mieszkańcy wsi mieli oka-
zję swobodnie porozmawiać 
o nurtujących ich problemach 
i przedstawić je władzom gminy. 
Liczymy na to, że efekty tego 
spotkania będzie można niedłu-
go oglądać.
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