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W Gminie Bodzentyn
rozpoczyna działalność
Klub Seniora!

W numerze
EuroMenager
dla Gminy Bodzentyn

n Czytaj, str. 3

Kolejne drogi w gminie
zostaną wkrótce
wyremontowane

n Czytaj, str. 2

12 czerwca 2019 roku
w Urzędzie
Marszałkowskim Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn
podpisał umowę na
realizację projektu: „Klub
Seniora dla mieszkańców
gminy Bodzentyn”.
Wartość całkowita projektu
wynosi 750 938,00 zł, w tym
dofinansowanie:
694 508,00 zł.
Projekt skierowany jest do 30
mieszkańców Gminy Bodzentyn w wieku 60+, zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowanej różnymi
dysfunkcjami zdrowotnymi.
- Jestem zadowolony, że pozyskaliśmy kolejne fundusze.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w nowo wybudowanej
świetlicy wiejskiej w Celinach

odbywać się będą zajęcia dla seniorów. Głównym celem projektu
jest zwiększenie wydolności i zapobieganie pogłębiania się niesamodzielności osób starszych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada również kompleksowe usługi opiekuńcze świadczone w ramach
działalności Domu Seniora przez
36 miesięcy tj. od 01.05.2019 do
30.04.2022 – komentuje Dariusz Skiba, burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn.
Klub Seniora będzie otwarty
w dni robocze przez 6 godzin
od 9.00 do 15.00. Korzystanie
z usług świadczonych przez klub
jest nieodpłatne dla uczestników
z dochodami poniżej 150% kryterium dochodowego zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej
dla pozostałych uczestników
przewidziano częściową odpłatność (3 zł dziennie na pokrycie
kosztów usług asystenckich).

W ramach projektu zostaną
zakupione sprzęty kuchenne,
urządzenia biurowe, a także zostanie wyposażona sala gimnastyczna dla seniorów. Ponadto
zaplanowane jest poradnictwo
prawne, zajęcia z kompetencji
cyfrowych, zajęcia o różnorodnej
tematyce rozwijające indywidualne zainteresowania, a także
organizacja wspólnych okolicznościowych wydarzeń kulturalnych. W projekcie położono
nacisk na profilaktykę oraz promocję zdrowia mającą na celu
przedłużenie
samodzielności
i sprawności fizycznej osób starszych poprzez zajęcia z fizjoterapeutą, wykłady edukacyjne na
różne tematy związane z żywieniem i zdrowiem, a także zaplanowane są wyjazdy na baseny
mineralne.
Więcej informacji dostępnych
jest na stronie gminy.
oprac. EŚ

Harmonogramy wywozu
odpadów komunalnych
dla gminy Bodzentyn

n Czytaj, str. 6

Zespół Łzy wystąpi na
Dniach Bodzentyna

n Czytaj, str. 16
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Ruszyły remonty szkół i przedszkoli
Wakacje to okres, gdy
tradycyjnie zaplanowane
zostały zadania mające
poprawić komfort pracy
uczniów, przedszkolaków
i nauczycieli, aby po
wakacjach mogli wrócić
do jeszcze piękniejszych
szkół. W tym roku remonty
zaplanowane są w Szkole
Podstawowej w Świętej
Katarzynie i bodzentyńskim
przedszkolu.
W ramach prac w Szkole
Podstawowej w Świętej Katarzynie przewidziano malowanie
ścian korytarzy, sal lekcyjnych,
szatni, łazienek oraz adaptację
jednego pomieszczenia na pokój nauczycielski. Dotychczasowy pokój nauczycielski będzie
dostosowany na salę lekcyjną.
Łącznie malowaniem zostanie
objęta powierzchnia około 2 000
m2. Szacowane koszty zadania
wyniosą ok. 50 tysięcy złotych.
Remont Przedszkola w Bodzentynie zrealizowany zostanie
w ramach zwycięskiego projektu z

Budżetu Obywatelskiego Miasta
Bodzentyn „BODZENTYN-DZIECIOM. Doposażenie i remont
Samorządowego Przedszkola w
Bodzentynie.” Doposażona zostanie kuchnia, a także sale przedszkolne. Do kuchni przewidziano
zakup m.in. piec konwekcyjno-parowy wraz z okapem, manualny
zmiękczacz wody, zmywarkę do
naczyń. W ramach doposażenia
sal zakupione zostaną różnorodne zabawki dla chłopców i dziewcząt, m.in. warsztaty dla majsterkowiczów, wózki i domki dla lalek,
stragany sklepowe, nowoczesne
kuchnie, bujaki, klocki, różne modele samochodów, a także meble
w postaci krzesełek przedszkolnych oraz stolików. Dodatkowo w
okresie wakacyjnym planowany
jest remont wraz z malowaniem
budynku. W budynku Zespołu
-Szkolno Przedszkolnego dodatkowo planowane jest malowanie
kilku pomieszczeń. Koszty realizacji projektu wyniosą: 86 072,58 zł.
W wakacje planowany jest
również remont we wzdolskim
przedszkolu.
oprac. EŚ

Nowe tablice
interaktywne
dla szkół
W ramach uzyskanego
dofinansowania szkoły
podstawowe w Psarach Starej Wsi
i Świętej Katarzynie otrzymają
tablice interaktywne.
Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego
w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” zostały pozytywnie
rozpatrzone i łącznie uzyskały maksymalną kwotę dofinansowania 29 000 zł.
Wkład własny gminy na obie tablice wynosi 7 000 złotych.
Celem programu jest wsparcie i pomoc
przy realizowaniu nowych podstaw programowych pobudzając tym samym kreatywne i logiczne myślenie młodych ludzi.
Nauczyciele ze szkół nie kryją zadowolenia, gdyż zakup tablic pozwoli im na prezentowanie treści kształcenia w bardziej
interesujący dla uczniów sposób.
/Oprac. EŚ/

Kolejne drogi w naszej gminie
zostaną wyremontowane
Pod koniec maja Burmistrz Dariusz
Skiba podpisał umowę na „Remont
dróg gminnych w miejscowościach
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia
i Śniadka Parcele”.
Zadanie przewiduje nowe nawierzchnie
asfaltowe na odcinkach o łącznej długości 1,6
km, które zostaną położone na drogach gminnych w trzech Śniadkach. Wykonawcą robót
jest „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp.
z o. o. z Wąchocka. Wartość inwestycji wyno-

sie 794 612,47 zł. Środki finansowe pochodzą
od Wojewody Świętokrzyskiego (w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych), wartość dofinansowania zgodnie z otrzymanymi
promesami wynosi 80 % wartości zadania.
Nowy asfalt w Podgórzu
W czerwcu zmodernizowano drogę dojazdową do kilku posesji w miejscowości Podgórze. W ramach prac wykonano drogę o długości 125 mb i szerokości 3 m. Szacunkowa
wartość wykonanych prac to około 30 000 zł.
/BR/
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EuroManager dla Gminy Bodzentyn
Podczas Wielkiej Gali
EuroBenefis 2019, która
odbyła się pod koniec
maja w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach,
Miasto i Gmina Bodzentyn
otrzymało prestiżowe
wyróżnienie „EuroManager
2019”.

W czasie gali odbyły się również prezentacje świętokrzyskich
przedsiębiorstw oraz samorządów, które tworząc ciekawe projekty pozyskały w latach 2014
- 2020 dofinansowania unijne
i tym samym spełniając standardy europejskie umocniły swoją
czołową pozycję w regionie.
Samorząd Miasta i Gminy
Bodzentyn w latach 2016 - 2019
pozyskał blisko 70 mln zł z programów unijnych, rządowych
i lokalnych na wszystkie statutowe obszary działalności gminy.
/EŚ/

Zmiany na parkingu w Świętej Katarzynie
Powstanie nowy budynek
z punktem informacyjnym
i szaletem publicznym przy
miejscach parkingowych
w miejscowości Święta
Katarzyna.
W budynku zaprojektowano
punkt informacyjny, WC damskie,
WC męskie, WC dla osób niepełnosprawnych, dwa przedsionki do
toalet, a także WC dla pracownika.
Wejścia do szaletu umiejscowione
zostaną od strony północnej. Pomieszczenie punktu informacyjnego posiadać będzie natomiast
wejście od strony zachodniej.
Dodatkowo w ramach podpisanej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusza
Skiby umowy na realizację powyższego zadania, teren wokół
budynku zostanie zagospodarowany poprzez m.in. wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej,
trawników dywanowych, nasadzenia drzew, krzewów i roślin,
oraz
zostanie
wybudowana
drewniana wiata wraz z wyposażeniem, a także stojaki na rowery
i tablice informacyjne.
Prace remontowe na kwotę
575 996,70 złotych brutto trwać
będą do połowy października
2020 roku.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach dofinansowanego projektu „Ukierunkowanie
ruchu turystycznego przyjaznego
przyrodzie obszaru Natura 2000
Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Wkrótce rozpoczną się również prace dotyczące budowy
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi

wojewódzkiej nr 752 w granicach
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Budowana ścieżka rowerowa o szerokości do 2,5 m
o nawierzchni asfaltowej będzie
składała się z dwóch odcinków, tj.
od granicy Gmin Bodzentyn-Górno przez obszar leśny z Krajna do
Św. Katarzyny (blisko 700 m) oraz
od kapliczki w Św. Katarzynie do
Podgórza (około 2.976 m). Trasę

ścieżki wyznaczono nawiązując
do istniejących pasów dla rowerów drogi wojewódzkiej nr 752
stanowiąc uzupełnienie i połączenie tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej. Ścieżka będzie przebiegała
za rowem prawie w 90% przez
teren Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. Będzie wyposażona w elementy edukacyjne, a naprzeciw obszaru ochrony ścisłej
„Mokry Bór” będzie wydzielone
miejsce wypoczynkowe.
Warto podkreślić, iż Gmina
Bodzentyn jest jedynym samorządem gminnym w Polsce, który samodzielnie podjął się trudu
przystąpienia do realizacji budowy
ścieżki rowerowej na terenie objętym najwyższą formą ochrony, tj.
zarówno parku narodowego jak
i obszaru Natura 2000, jednocześnie nie posiadając pod inwestycję nawet 1m2 swojego gruntu.
Wybudowana ścieżka zapewni bezpieczną i wygodną komunikację rowerową po Górach
Świętokrzyskich, gdyż zamknie,
tzw. „Małą Pętlę Świętokrzyską”.
Inwestycja ta ma okazję stać się
bardzo ważną atrakcją turystyczną w najcenniejszych obszarach
przyrodniczych naszego województwa.
/BR/, /EŚ/
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Obchody w Psarach Podlesie.
1 czerwca 2019 r.
obchodziliśmy
76. rocznicę Pacyfikacji
Bodzentyna.
Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym w Bodzentynie, po czym
procesja udała się na ulicy 3 Maja
oraz na cmentarz parafialny, gdzie
w symbolicznych miejscach przedstawiciele władz, mieszkańcy wraz
z harcerzami i zuchami w milczeniu
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na
zakończenie obchodów Sekretarz
Urzędu Miasta i Gminy pan Woj-

Fot. Archiwum stowarzyszenia

Obchody w Woli Szczygiełkowej

Obchody w Bodzentynie

ciech Furmanek wygłosił przemówienie na temat historii tamtych
wydarzeń, a także podziękował
wszystkim zgromadzonym za
udział w obchodach i kultywowanie
pamięci o historii naszego miasta.
W 76. rocznicę pacyfikacji
Woli Szczygiełkowej
Wydarzenia,
do
których
w każdym roku, wracają myślami
mieszkańcy Woli Szczygiełkowej, rozegrały się 25 maja 1943
roku (...). We wczesnych godzinach rannych wioska otoczona

została przez pluton żandarmerii niemieckiej pod dowództwem
Alberta Schoustera. Mieszkańcy
pod groźbą karabinów sprowadzeni zostali na szeroką łąkę przy
drodze, u podnóża pagórka, na
którym dziś stoi pomnik. Ciała 21
ofiar hitlerowskiego terroru zebrano i pochowano w mogile zbiorowej naprzeciw szkoły w miejscu,
gdzie stoi krzyż upamiętniający
rozstrzelanych 25 maja 1943 roku.
To właśnie w tym miejscu od
wielu lat organizowana jest uroczystość religijno – patriotyczna
z Mszą Św. w intencji mieszkańców Woli poległych podczas II
wojny światowej. 26 maja 2019
roku w uroczystości z okazji 76
rocznicy pacyfikacji Woli Szczygiełkowej rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji poległych z Woli
Szczygiełkowej. Na uroczystość
licznie przybyli przedstawiciele
z rodzin pomordowanych, nauczyciele, dzieci i dorośli mieszkańcy
Woli Szczygiełkowej i okolicy.

Organizatorami uroczystości byli:
Radna Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Bogusława Jankowicz,
sołtys miejscowości Wola Szczygiełkowa p. Aneta Jarosińska oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa
z Zespołem Wolanie spod Łysicy.
W miejscach pamięci złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczne znicze, jako wyraz hołdu
i pamięci o tych, którzy oddali swe
życie za „współbraci’’ i Ojczyznę.
76. rocznica pacyfikacji Psar
Podlesia
Mieszkańcy Psar jak co roku
wraz z władzami gminnymi i samorządowymi oraz nauczycielami
i uczniami Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego również
uczcili pamięć zamordowanych
mieszkańców składając wiązanki.
MGCKiT
Bożena Wyglądacz,
Bogusława Jankowicz

Przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna
„Śladem kolejki wąskotorowej”
W Świętokrzyskim Parku
Narodowym powstała
nowa ścieżka edukacyjna,
ukazująca największe
walory przyrodniczohistoryczne. Trasa
długości ponad 16 km
łączy dwa największe
ośrodki turystyczne
Łysogór: Świętą
Katarzynę i Nową Słupię.
Lokalizacja szlaku
pokrywa się z przebiegiem
funkcjonującej w ubiegłym
wieku zagnańskiej kolejki
wąskotorowej.

Niewątpliwą atrakcją ścieżki
będą nieczynny leśny kamieniołom, pozostałości po rampie ze
stacją kolejki, bocznicą i mijanką, tzw. Duży Most, czy Słupski
Weksel, gdzie budowniczy kolejki odkryli skarb z czasów powstania styczniowego. Oprócz
ukazania kulturowo-historycznego znaczenia kolejki wąskotorowej, warte zobaczenia będą
również elementy przyrodnicze.
Trasa będzie stanowić dużą
atrakcję dla wymagających turystów, preferujących aktywny
wypoczynek na łonie natury
z dala od zgiełku i hałasu du-

Fot. Archiwum ŚPN

Fot. MGCKiT

W 76. rocznicę pacyfikacji

żych miast. Świętokrzyski Park
Narodowy planuje wykonać
niezbędne prace techniczne
i wyposażyć ścieżkę w elemen-

ty infrastruktury edukacyjno-turystycznej.
Paulina Kozłowska
Arkadiusz Adamczyk
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„Ponury” i „Nurt” – Honorowymi
Obywatelami Bodzentyna
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W dniu 14 czerwca
2019 r. Rada Miejska
w Bodzentynie poprzez
aklamację podjęła
uchwałę o nadaniu tytułu
Honorowych Obywateli
Miasta Bodzentyn płk.
Janowi Piwnikowi ps.
„Ponury” i Eugeniuszowi
Gedyminowi
Kaszyńskiemu ps. „Nurt”.
Wniosek o nadanie tytułu dla
„Ponurego” złożyły dr hab. prof.
UJK Urszula Oettingen Prezes
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i mgr Danuta Kolasa Dyrektorka Gimnazjum im.
mjr. Jana Piwnika „Ponurego”
w listopadzie 2018 r., zaś wniosek dla „Nurta” prof. Urszula
Oettingen wiosną 2019 r.
Kopie uchwał zostały przekazane płk Arturowi Barańskiemu
Dowódcy 10 Świętokrzyskiej
Brygady Obrony Terytorialnej,
insp. Pawłowi Dzierżakowi Ko-

mendantowi
Wojewódzkiemu
Policji w Kielcach, Rafałowi
Obarzankowi Prezesowi Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”
– „Nurt”.
Uroczystość nadania tytułów
odbyła się w miejscowym Gimnazjum w Bodzentynie i łączyła
się z zamknięciem działalności
szkoły, która od 2002 r. kultywowała pamięć o swoim patronie.
Za tę pracę podziękował Dyrektorkom szkoły Burmistrz Dariusz Skiba. Również ostatnia
Dyrektorka szkoły Pani Danuta
Kolasa złożyła podziękowania
swoim poprzedniczkom.
Modlitwę za obrońców Ojczyzny i nowych honorowych
obywateli Bodzentyna poprowadził ks. Mariusz Książek
z bodzentyńskiej parafii. Później
wysłuchano okolicznościowych
prelekcji dra Marka Jedynaka
i prof. Urszuli Oettingen. Piękny program artystyczny pod

opieką nauczycieli Pani Moniki
Wnętrzak i Pana Artura Kleczaja przedstawili uczniowie szkoły.
Było wspomnienie historyczne
o czasach wojny i „Ponurym”,
nastrojowe piosenki. Uroczystość
w oprawie wojskowej
zakończyło odegranie Pieśni
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego „My, I Brygada” oraz
złożenie kwiatów w miejscu pamięci.
Na placu przy szkole można
było obejrzeć sprzęt i wyposażenie wojskowe przygotowane
przez 10 ŚBOT.
Uroczystość w Bodzentynie
rozpoczęła „Obchody Wykusowe”. Następnego dnia Burmistrz
Dariusz Skiba, Teresa Bzymek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bodzentynie, Tadeusz Zieliński radny wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Siekierno
Nasza Ojczyzna oraz mieszkańców gminy wzięli udział w uroczystościach na Wykusie, w nie-

dzielę zaś w Święcie 10 ŚBOT
w Starachowicach.
Uhonorowano żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego,
dowódców oddziałów, w których
również walczyły osoby z terenu gminy Bodzentyn. To ważne wydarzenie dla miejscowej
społeczności i regionu. W ten
sposób w 75. rocznicę śmierci „Ponurego” i 25. rocznicę
sprowadzenie prochów „Nurta”
na Wykus oddaliśmy hołd wielkim Polakom – Bohaterom Gór
Świętokrzyskich.
Urszula Oettingen

26 maja mieszkańcy
Sieradowic mieli
możliwość zwiedzenia
miasta Sandomierz
oraz Żywego Muzeum
Porcelany w Ćmielowie.
Grupa ponad 50 osób zwiedzała sandomierski rynek,
bramę Opatowską, Zbrojownię i wiele innych ciekawych
zakątków miasta. O samym
mieście oraz regionie świętokrzyskim bardzo ciekawie

opowiadał przewodnik. Jego
barwne opowieści zainteresowały wszystkich uczestników,
i tych dużych i tych małych.
Piękna pogoda, dobre humory i ciekawy program sprawiły, że wycieczka należała do
udanych. Zadanie „Kulturalnie
z Inicjatywą” było finansowane w kwocie 2000,00 zł. ze
środków pożytku publicznego
gminy Bodzentyn.
/DS/

Fot. Archiwum stowarzyszenia

Kulturalnie z Inicjatywą
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Grali dla Bożej Mamy

W ostatnią niedzielę
majową z inicjatywy
ks. Pawła Sobierajskiego,
Burmistrza Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusza
Skiby, Dyrektora Miejsko
– Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki
w Bodzentynie pana
Marcina Sikorskiego oraz
Stowarzyszenia
„Strefa Wokół Łysej
Góry”
Podczas tego wydarzenia
usłyszeliśmy
najpiękniejsze
modlitwy ku czci Matki Bożej
oraz Boskiego Syna, wykonywane przez artystów muzyków,
studentów, absolwentów oraz
wykładowców Akademii Muzycznej w Katowicach: Kamil
Goik sopran, Katarzyna Ćwiek
mezzosopran, ks. Paweł Sobierajski tenor, Jakub Szmidt bas,
Grzegorz Biegas pianista oraz

Śląski Kwintet Dęty Silesian
Brass Quintet. Uroczystości
prowadził ks. Paweł Sobierajski
rodak z naszej gminy, absolwent
tutejszego Liceum.
Uczciliśmy ten dzień piękną

modlitwą w radosnym klimacie
uwielbienia, dziękczynienia oraz
serdecznej prośby za nasze
Matki.
Koncerty odbyły się w ramach zadania publicznego „Mu-

zyka na szlaku świętokrzyskich
zabytków sakralnych” dofinasowanych przez Urząd Miasta
i Gminy w Bodzentynie.
MGCKiT

Obchody rocznicowe uchwalenia konstytucji
Obchody Święta
Konstytucji 3 maja to
przypomnienie kart historii
mówiących o uchwaleniu
pierwszej, spisanej
Konstytucji w Europie,
drugiej na świecie.
Corocznie w Bodzentynie
organizowane są przez Urząd
Miasta i Gminy oraz Miejsko
-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie gminne
obchody upamiętniające to
znaczące wydarzenie. W tym
dniu mieszkańcy wraz z rad-

nymi, Burmistrzem Dariuszem
Skibą wzięli udział w uroczystej
Mszy Świętej, części oficjalnej
wydarzenia. Obejrzeli również
program
słowno-muzyczny
przygotowany przez uczniów
i nauczycieli SP w Bodzentynie.
Uroczystości uświetnili swoją
obecnością: poczty sztandarowe, Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP w Bodzentynie, Harcerze działający przy MGCKiT,
Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych „Jodła”, dyrektorzy szkół, radni i władze gminy.
/MGCKiT/

Zmarł radny Stanisław Chrzęszczyk
16 maja br. zmarł radny Rady Miejskiej w Bodzentynie
Stanisław Chrzęszczyk. Miał 63 lata.
Stanisław Chrzęszczyk był radnym od 20142018 oraz 2018 -2023. W trakcie pierwszej
i obecnej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Samorządowych. Charakteryzowało go niezwykłe zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, sprawy
gospodarcze i społeczne gminy.
W związku ze śmiercią Radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie z okręgu nr 10, tj. Wzdół Rządowy i Wzdół Kolonia, Wojewoda Świętokrzyski zarządził wybory uzupełniające, które odbędą
się 25 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla rodziny
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej

głos z Bodzentyna
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Dzieci „opanowały” Rynek
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Każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Były wspólne tańce, gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami. Milusińscy
zamieniali się w postacie z bajek i zwierzątka - w kąciku, gdzie
malowano twarze. Jak co roku
największym
powodzeniem
cieszyły się zamki dmuchane,
gdzie kolejka chętnych do zjeżdżania nie miała końca.
W tym roku na rynku
w Bodzentynie zagościli również strażacy z OSP Bodzentyn,
którzy uczyli udzielać pierwszej
pomocy oraz fundacja DKMS,
której członkowie bezpłatnie

Fot. MGCKiT

W niedzielne
popołudnie Rynek
Górny w Bodzentynie
należał do najmłodszych
mieszkańców gminy
Bodzentyn. MiejskoGminne Centrum
Kultury i Turystyki wraz
z Samorządem Miasta
i Gminy Bodzentyn
zorganizowało gminne
obchody Dnia Dziecka
w Bodzentynie.

rejestrowali chętnych do bazy
potencjalnych dawców komórek
macierzystych.
Serdeczne życzenia popłynęły do najmłodszych od burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusza Skiby oraz dyrektora
Miejsko-Gminnego
Centrum

Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcina Sikorskiego, którzy
życzyli miłych chwil oraz udanych wakacji.
Organizatorzy zadbali o to,
aby nikt mimo upału nie chodził spragniony i głodny. Wody
i słodkości było pod dostatkiem,

a wszyscy uczestnicy chętnie
korzystali z poczęstunku.
Po kilku godzinach wspaniałej zabawy uczestnicy z uśmiechami na twarzach, z balonami
w garści opuszczali rynek w Bodzentynie.
/MGCKiT/

Na początku maja na płycie Rynku
Górnego w Bodzentynie odbył się
I Piknik Pożarniczy z okazji Miejskiego
Dnia Strażaka w Bodzentynie.
Inicjatorami byli druhowie z OSP Bodzentyn, którzy przy wyłącznym wsparciu
prywatnych sponsorów oraz ich samych
stworzyli imprezę, która okazała się strzałem w dziesiątkę.
Mimo wietrznej pogody, na pikniku pojawiło się blisko 200 osób. Uczestnicy imprezy mieli okazję założyć ubranie bojowe,
poznać podstawy pierwszej pomocy, zapoznać się ze sprzętem, który jest na wyposażeniu jednostki OSP w Bodzentynie.
Dzieciaki brały udział w zawodach, w których było do wygrania wiele interesujących

nagród. W czasie trwania pikniku nie mogło
również zabraknąć kiełbasek z grilla.
Finałem pikniku był pokaz ratownictwa
technicznego, w którym to założeniem
był wypadek drogowy, gdzie w pojeździe
uwięzione były dwie osoby. Widzowie mogli z bliska zobaczyć jak przebiega akcja
w czasie wypadku oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na ratowników w momencie ewakuacji poszkodowanych z wraku rozbitego pojazdu.
Podziękowania należą się druhom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, firmie „ELEKTRO-ZAW” Łukasz Zawierucha oraz firmie DOM HANDLOWY „STYL
JEANS” TOMASZ STEFAŃCZYK.
Maciej Świderski
Prezes OSP

Najlepsi Strażacy – bodzentyńscy druhowie
W tegorocznej edycji plebiscytu Echo Dnia Jednostka Straży
Pożarnej w Bodzentynie zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce,
a tym samym tytuł „Jednostki roku w Województwie Świętokrzyskim”!
OSP Bodzentyn wzięło udział w plebiscycie strażackim, który
polegał na wyłonieniu zwycięzców w drodze głosowania czytelników.

W 2018 roku jednostka odnotowała 130 wjazdów przez co zajęła 10 miejsce w Województwie wśród jednostek z największą
liczbą wyjazdów. Obecnie OSP Bodzentyn realizuje ratownictwo
na poziomie podstawowym w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa
wysokościowego, ratownictwa wodnego, ratownictwa chemiczno
-biologicznego, ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego.

Fot. Archiwum OSP

Strażacy z Bodzentyna zorganizowali piknik
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Dla mam i dzieci granie...
Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Wola
Szczygiełkowa rozpoczęło
realizację kolejnego
projektu z dotacji Urzędu
Miasta i Gminy Bodzentyn
pod nazwą: „Śladami
tradycji i kultury ludowej’’.
Głównym zadaniem
projektu jest promowanie
ludowej kultury regionu
świętokrzyskiego oraz
promowanie kultury
ludowej różnych obszarów
Polski.

Pod koniec maja działający
przy Stowarzyszeniu Zespół
„Wolanie spod Łysicy” wziął
udział w uroczystości z okazji
Dnia Matki w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej.
Po wzruszającym programie
artystycznym oraz przedstawieniu zaprezentowanym przez

uczniów, Kapela i Zespół Wolanie spod Łysicy wygrali i wyśpiewali życzenia dla mam, które
gościły w tym dniu w szkole.
Zespół wykonał też dla nich
piosenki ukazujące rolę matki,
która zawsze była ostoją polskiej tradycji oraz wychowania
w duchu patriotycznym. Piosenki ludowe „Matuś, moja miła...”
czy „Nad rzeka stała” były przypomnieniem rodzinnego domu
i dawnych tradycji kultywowanych w polskiej rodzinie.
(...) Głównym celem spotkania
było przybliżenie przedszkolakom i uczniom oraz ich rodzicom
tradycji i kultury ludowej poprzez
muzykę, piosenkę, gwarę oraz
strój świętokrzyski. W towarzystwie Zespołu oraz nauczycieli
maluchy włączyły się do wspólnego śpiewu oraz zabawy na sali
gimnastycznej. Skoczne piosenki
ludowe oraz dziecięce ośmieliły

i zachęciły dzieci do radosnego
świętowania i zabawy w przeddzień Dnia Dziecka. Do zabawy
włączyły się również mamy, które zechciały towarzyszyć swoim
dzieciom i integrować się poprzez
wspólną zabawę. Dopełnieniem
uroczystego spotkania był słodki
poczęstunek oraz biesiada z Zespołem Wolanie spod Łysicy.

Festyn z sercem dla Zuzi

Festyn organizowany był w ramach projektu „Śladami tradycji i kultury ludowej...”
realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa
z dotacją od Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz oraz przy współpracy z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie. (...)
Tegoroczne wydarzenie miało szczególny wymiar, ponieważ połączone zostało ze
zbiórką publiczną (...) na rzecz Zuzi Pepaś,
dziewczynki z naszej miejscowości cierpiącej
na bardzo rzadką chorobę Liegha. Wolontariusze przygotowali więc puszki, do których
od czerwca do października zbierane będą
środki na leczenie i rehabilitacje Zuzi. (...)
Jak w każdym roku nie mogło zabraknąć
zespołów ludowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Bodzentyn. Byli więc
z nami: Stowarzyszenie „Inicjatywa” z Sieradowic, Zespół „Furmani„ Zespół „Dąbrowa”, Przedstawiciele Zespołu „Wilkowianie”,
Koło Gospodyń Wiejskich z Celin oraz Koło
Gospodyń z Jeziorka, a także przedstawiciele firm, sponsorzy oraz przyjaciele.
(...) Burmistrz Dariusz Skiba zachęcił do
udziału w zbiórce publicznej na rzecz Zuzi,
wręczył jej upominki oraz przekazał ofiary,
z których dochód powędrował do puszek.

Bożena Wyglądacz

„Cała Polska czyta dzieciom” –
podczas Tygodnia bibliotek

W

Fot. Archiwum stowarzyszenia

Nieznośne, czerwcowe upały
i przechodzące burze napawały
wielkimi obawami organizatorów
Festynu Rodzinnego w Woli
Szczygiełkowej, który odbył się 16
czerwca.

(...) To kolejny krok w upowszechnianiu przepięknej kultury regionu świętokrzyskiego,
próba wzajemnej integracji
i uświadomieniu młodemu pokoleniu bezpowrotnego przemijania wartości, które można ocalić
od zapomnienia.

Mieszkańcy i goście festynu okazali się
szczodrzy i hojni, przekazując datki na stoiskach z poczęstunkiem i włączając się do
prowadzonej licytacji zebranych i przekazanych ofiar i gadżetów (...).
Tuż po radosnym przedstawieniu dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej oraz występie naszego Zespołu Wolanie spod Łysicy rozpoczęto zbiórkę do
puszek w ramach prowadzonej przez Dyrektora MGCKiT Marcina Sikorskiego licytacji obrazów dzieci, nauczycieli oraz artysty
z Kielc Pana Michała Jamioła. Jego niezwykłe obrazy wzbudziły wielkie zainteresowanie i znalazły swoich nabywców, którzy zasilili puszki wolontariuszy. (...)
Nasze serca przepełnia wdzięczność
i ogromna radość z powodzenia zbiórki oraz
uznanie dla wielkich serc wszystkich darczyńców. (...)
Bożena Wygladacz
/Pełna relacja na stronie gminy/

Tygodniu bibliotek, święcie obchodzonym corocznie przez biblioteki
w dniach 8 – 15 maja w Samorządowym
Przedszkolu w Bodzentynie odbyło się wyjątkowe spotkanie.
W ramach kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom”, która od lat prowadzona jest w całej Polsce, zaproszeni goście
czytali dzieciom popularne bajeczki i wierszyki polskich i zagranicznych pisarzy.
Wśród czytających byli Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor i w-ce Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie Bożena Pożoga
i Edyta Bernatek oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Bodzentynie Marta Janicka.
Dzieci z uwagą słuchały bajek i śmiało odpowiadały na zadawane przez gości pytania.
W spotkaniu uczestniczyły wszystkie grupy
przedszkolne ze swoimi wychowawczyniami. Na zakończenie otrzymały zakładki do
książek, które przysłała Fundacja ABCXXI.
MGBP w Bodzentynie
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Z ŻYCIA NASZYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
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Zespół-Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej Starej Wsi

Z WIZYTĄ U STANISŁAWA MONIUSZKI

X EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

W związku z obchodami Roku Moniuszkowskiego, 16 maja w naszej szkole odbyło się kolejne już spotkanie z filharmonią. Koncert
poświęcony był muzyce Stanisława Moniuszki. Dzieci wysłuchały kilku arii operowych i utworów instrumentalnych, a także brały
udział w zabawach do akompaniamentu znanych pieśni kompozytora np. „Prząśniczki”. Spotkanie zakończono wręczeniem Pani
Joannie Szyda statuetki upamiętniającej dziesięciolecie współpracy
naszej szkoły z „Wędrującą Filharmonią”.
J. Szyda
MIŁOŚNICY ZWIERZĄT

Dziewięćdziesiąt gatunków zwierząt pochodzących z sześciu
kontynentów obejrzeli uczniowie klas pierwszych w Ogrodzie
Zoologicznym "Leśne Zacisze " w Lisowie. Na co dzień uczą się
o nich w szkole, a 21 maja poznali ich pochodzenie i warunki życia . Wszystkich zachwyciły bajecznie piękne pawie, które towarzyszyły podczas posiłku, gdzie znalazły, podobnie jak my, schronienie przed deszczem. Samodzielnie, w zespołach, bez pośpiechu
uczniowie obserwowali zwierzęta w zagrodach. Wiedzę na temat
wielu gatunków wzbogacili informacjami z plansz. Chętnie dzielili
się wrażeniami z podpatrywania zwierząt na otwartym terenie. Na
zakończenie wycieczki odbył się grill integracyjny, a potem nabycie
pamiątek.
A. Kołomańska
KONCERT W FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
W piątek 31 maja 2019 r. grupa wokalna, która działa w naszej
szkole, pojechała do Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach na
koncert symfoniczny. Muzyczna opowieść pt. CYRK GIUSEPPE
w bardzo ciekawy sposób pokazała młodym słuchaczom możliwości ilustracyjne instrumentów orkiestry symfonicznej. Wyjazd został
zorganizowany z nagrody, jaką grupa otrzymała za zajęcie I miejsca w III Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych Bodzentyn
2018. Na pewno do filharmonii jeszcze wrócimy.
M. Paluch

Jubileuszowa - X edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego odbyła się 28 maja 2019 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi.
Mottem przewodnim tegorocznej edycji zmagań ortograficznych
były słowa Janusza Korczaka: "Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową wszystkich, którzy ją budowali".
Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba.
Dziewięcioro uczniów z klas VI - VIII napisało dyktando pt. „Wiosenne porządki”. Najlepiej poradziła sobie uczennica Alicja Sito
ze Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, która zajęła pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasował się Kacper Bugajski ze
Szkoły Podstawowej ze Wzdołu Rządowego. Listę laureatów zamknęli Gabriela Milanowska ze Szkoły Podstawowej w Leśnej oraz
Mikołaj Szmalec ze Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym,
którzy zajęli trzecie miejsce.
Konkurs przebiegał w miłej, przyjaznej atmosferze. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Laureaci zaś otrzymali nagrody książkowe. Fundatorem nagród
był Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, który wręczał je osobiście.
Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowującym do konkursu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za trud, za wysiłek włożony w pracę z podopiecznymi.
Panu Burmistrzowi serdecznie dziękujemy za patronat nad konkursem i ufundowanie nagród.
Elżbieta Stefańczyk
Aleksandra Mendak
Aleksandra Wójcik

Powiatowy Zespole Szkół w Bodzentynie
MŁODZIEŻ Z BODZENTYNA NA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
KONFERENCJI PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE
Pod koniec maja przedstawiciele projektu Radio KreSka Bodzentyn wzięli udział w świętokrzyskiej konferencji programu
Równać Szanse pn. „Młodzież
czaruje”. Konferencja miała na
celu zaprezentowanie różnorodności inicjatyw młodzieżowych,
podsumowanie już zamkniętych
projektów, zachęcenie młodzieży i koordynatorów do podejmowania kolejnych wyzwań projektowych. Przedstawiciele Radio
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KreSka Bodzentyn byli pierwszą grupą, która prezentowała swój
projekt. Marysia Wierzbińska, Jagoda Pożoga oraz Remigiusz
Świetlik opowiedzieli publiczności o projekcie.
Po zakończeniu prezentacji, młodzież uczestniczyła w warsztatach pt. „Młodzieżowe inspiracje, czyli czego można się nauczyć
realizując projekt”.
Projekt „Radio KreSka” był realizowany przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn w ramach programu "Równać
Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Agnieszka Latała
ŚWIĘTOKRZYSKI PIKNIK STRZELECKI REKORDOWA LICZBA UCZESNIKÓW

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
nauczycielem historii p. U. Glijer został nagrodzony wyjazdem do
Brukseli. (...)
Pierwszego dnia zaplanowane było zwiedzanie średniowiecznej
Brugi. Spacerując po zabytkowym centrum miasta (...) podziwialiśmy charakterystyczne dla epoki średniowiecza kamienice. (...)
Wrażenie robiły na nas osadzone wzdłuż kanałów budynki oraz coraz niższe mosty obserwowane z pokładu łodzi.
(...) W Brukseli po kolacji wyruszyliśmy zwiedzać Plac Giełdy
z Kościołem św. Mikołaja, Grand Place, Plac Agory, przejście Galerią św. Huberta. Mimo zmęczenia wszyscy byliśmy pod wrażeniem
wspaniałej architektury miasta.
Kolejny dzień przywitał nas dużym deszczem. Zwiedzanie było
możliwe tylko z okien autokaru. (...) W południe zwiedziliśmy Parlament Europejski. (...)
W ostatni dzień zwiedzaliśmy Waterloo, miejsce w którym zakończyły się imperialne ambicje Napoleona Bonaparte. (...)
Wyjazd do Brukseli dostarczył nam wielu ciekawych przeżyć
i emocji. Belgia nie będzie dla nas tylko miejscem na mapie, stanie
się wspomnieniem interesującej wycieczki.
U. Glijer
GMINNY TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ

Pod koniec maja w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie odbył się Świętokrzyski Piknik Strzelecki połączony z Dniami
Otwartymi Szkoły, który dodatkowo odbył się w ramach XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin - XI Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich.
Wydarzenie sportowe współfinansowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Samorządu MiG Bodzentyn zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty
kieleckiego – pana Mirosława Gębskiego.
Rekordowa liczba uczestników wydarzenia sprawiła, że rywalizacja w 4 dyscyplinach sportowych przygotowanych przez Organizatorów – strzelectwo sportowe, bilard, łucznictwo i marszobieg w formie Testu Coopera pokazały, że placówka, pracownicy i młodzież
PZS w Bodzentynie to ogromny potencjał tej szkoły.
W tegorocznej edycji Pikniku Strzeleckiego gościliśmy młodzież
i nauczycieli z 7 szkół: Jeziorka, Chybic, Szerzaw, Psar, Śniadki,
szkoły podstawowej i gimnazjum w Bodzentynie. Po ponad 3-godzinnej rywalizacji udało się zaprezentować zwycięzców, którzy
otrzymali pamiątkowe puchary.
Na zakończeniu zawodów młodzież uczestniczyła we wspólnym
ognisku z pieczeniem kiełbasek.
M. Tusień-Kuzka

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
A NAGRODĄ BYŁ WYJAZD DO BRUKSELI…
Dwoje uczniów z Zespołu
Szkół we Wzdole Rządowym
wygrało w konkursie „Święto
Narodu po długiej nocy cierpień.
Pierwsze wybory parlamentarne
w niepodległej Polsce.” organizowanym przez Delegaturę
Instytutu Pamięci Narodowej
w Kielcach.
(...) Natalia Mendak i Wiktor
Sobanta uplasowali się na II i III
miejscu. Wiktor, z racji zajęcia
II miejsca wraz z opiekunem –

15 maja 2019 r. do Zespołu Szkół im. Oddziału Armii Krajowej
„Wybranieccy” przyjechali uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Bodzentyn i stanęli do rywalizacji w XVII Gminnym
Turnieju Wiedzy Przyrodniczej.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: wiedzy pt. „Atomy,
cząsteczki, tkanki…materia” dla uczniów klas siódmych i ósmych
oraz prezentacji sylwetki znanego naukowca dla uczniów klas piątych i szóstych. (...).
W ramach patronatu honorowego nad turniejem Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba ufundowane nagrody.
Super Przyrodnikiem została: Aleksandra Biskup (SP Psary).
Super Biologiem - Aleksandra Klusek (SP Bodzentyn). Super chemikiem - Katarzyna Surowiec (SP Bodzentyn). W Kategorii – prezentacja sylwetek sławnych (grupy dwuosobowe) zwycięzcami zostali: Małgorzata Wrona i Agata Koniarska ze Szkoły Podstawowej
w Wola Szczygiełkowej.
WOJEWÓDZKI PÓŁFINAŁ IGRZYSK

Na początku maja w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym odbył się wojewódzki półfinał Igrzysk w mini-piłce siatkowej chłopców
i dziewcząt.
Do rywalizacji przystąpiły drużyny chłopców ze szkół podstawowych w Bodzentynie, Skarżysku Kamiennej oraz ze Wzdołu Rządowego. (...)

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
Zmagania młodych sportowców były na wysokim poziomie
z przestrzeganiem zasady fair play. Po rozegranych meczach końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce Szkoła
Podstawowa nr 13 w Skarżysku Kamiennej, II miejsce Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym, III miejsce Szkoła Podstawowa
w Bodzentynie.
Do rywalizacji o awans do FINAŁU dziewcząt stanęły zespoły ze
szkół podstawowych w Chybicach, Niekłaniu, Skarżysku Kamiennej
oraz ze Wzdołu Rządowego.
Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się zmagania młodziutkich
siatkarek. Po pełnych emocji meczach awans do Wojewódzkiego Finału Igrzysk wywalczyły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
w Niekłaniu, które rozegrały bardzo dobre mecze oraz drużyna
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr.7 w Skarżysku Kamiennej.
Zwycięskim zespołom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji.

DZIEŃ PATRONA W ZESPOLE
SZKÓŁ WE WZDOLE RZĄDOWYM

głos z Bodzentyna
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Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
XIV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
„WIERSZE POETÓW Z DOLINY WILKOWSKIEJ”

Po raz XIV odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod tytułem
„Wiersze Poetów z Doliny Wilkowskiej” w Szkole Podstawowej
imienia Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
W tym roku w konkursie wzięło udział jedenaścioro dzieci z klas
szóstych szkół podstawowych. Niemalże każda szkoła z terenu
naszej gminy miała swoich reprezentantów. Dzieci mogły wybrać
jeden wiersz spośród twórczości poetów ludowych pochodzących
z Doliny Wilkowskiej, tj. Marii Cedro - Biskupowej, Jana Cedro,
Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków oraz Katarzyny Zaborowskiej.
Jury zgodnie stwierdzili, że wybór laureatów konkursu recytatorskiego okazał się niezwykle trudny. - Dzieci były wspaniale przygotowane i pięknie recytowały swoje wiersze, podkreślając jednocześnie cechy świętokrzyskiej gwary, a także prezentując swoje
zdolności aktorskie – uzupełnił Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn.
Pierwsze miejsce zajął Kacper Szmalec ze Szkoły Podstawowej
ze Wzdołu Rządowego. Drugie miejsce przypadło Mikołajowi Zasuwie z Woli Szczygiełkowej, zaś trzecie miejsce otrzymała Agata
Biskup ze Szkoły Podstawowej z Psar Starej Wsi. Ponadto jury postanowili wyróżnić: Weronikę Januchtę (SP Bodzentyn) oraz Natalię
Mendak (SP Wzdół Rządowy).
/BR/

Szkoła Podstawowa w Śniadce

W piątek 31 maja 2019 r. godnie uczciliśmy 22. rocznicę nadania
szkole imienia Oddziału AK „Wybranieccy” i wręczenia sztandaru.
Uroczystość, jak co roku, rozpoczęła się Apelem Poległych (...) następnie goście oraz cała społeczność szkolna wzięli udział we Mszy
Świętej, odprawionej w tutejszym kościele. (...) Po krótkiej przerwie,
wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej. (...) Dyrektor szkoły pan
Roman Pytel po przywitaniu gości (...) szczególnie serdeczne słowa skierował w stronę Matki Chrzestnej sztandaru szkolnego – pani
Kamili Jarosińskiej, która w tym roku obchodziła 90 – te urodziny.
Właśnie z tej okazji uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Urszuli
Glijer przypomnieli okoliczności wyboru oraz nadania imienia naszej
szkole. (...) Kolejnym punktem uroczystości był występ ludowego zespołu „Miniaturka” oraz montaż słowno–muzycznym (...).
Przed głównymi obchodami Święta Patrona uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach poległych w czasie II wojny
światowej oraz miejscach pamięci. Na zakończenie tegorocznych
obchodów Dyrektor szkoły podziękował przybyłym gościom. dzięki którym uroczystość miała wyjątkowy przebieg. Podziękowania
skierował też w stronę uczniów i nauczycieli za przygotowanie tego
ważnego dla nas święta.
Małgorzata Tusznio-Lech,
Teresa Strachowska -Sikora.
Fot. Piotr Kita

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
7 czerwca br. odbył się II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania organizowany pod hasłem „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
Wzięło w nim udział 13 czwartoklasistów ze szkół podstawowych
gminy Bodzentyn. W tym roku uczestnicy zaprezentowali teksty opisujące piękno i urodę krainy świętokrzyskiej, zabytków architektury,
unikalnych rezerwatów przyrody.
Dzieci przesłuchiwała komisja, (...) która oceniała płynność i tempo czytania, dykcję i modulację głosu oraz sposób interpretacji tekstu.
1. miejsce - Aleksandra Jeziorska (SP Bodzentyn)
2. miejsce - Urszula Latała (SP Bodzentyn)
3. miejsce -Aleksandra Skiba (SP Wzdół Rządowy).
Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienie, które powędrowało do Kornelii Raczyńskiej ze Szkoły Podstawowej ze
Świętej Katarzyny.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa i upominki,
a zwycięzcy nagrody książkowe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej
edycji konkursu czytelniczego.
Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za organizację poczęstunku, zaś młodzieży z samorządu szkolnego za opiekę
i wsparcie ciepłym słowem wszystkich konkursowiczów.
Justyna Pielas
Zdjęcia z archiwów szkolnych
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
dla gminy Bodzentyn
Od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów będzie Firma EKOM,
ul. Zakładowa 29; 26 – 052 Nowiny; tel. (41) 368 46 61, www.ekom.org.pl
Odpady
zmieszane
Miejscowość/ulica:

BODZENTYN
(zabudowa jednorodzinna)
ul. 3 - go Maja; ul. Armii Krajowej;
ul. Błotna; ul. Krzywa;
ul. Langiewicza; ul. Licealna;
ul. Mała; ul. Ogrodowa;
ul. Partyzantów; ul. Pasieka;
ul. Piłsudskiego; ul. Plac Żwirki;
ul. Podmurze; ul. Południowa;
ul. Rynek Górny; ul. Słoneczna;
ul. Straży Pożarnej;
ul. Suchedniowska;
ul. Szermentowskiego;
ul. Świętego Ducha;
ul. Świętokrzyska;
ul. Wąska; ul. Wesoła;
ul. Wolności; ul. Żeromskiego;
ul. Kościelna; ul. Zadworska.

WOREK
CZARNY
LUB
POJEMNIK

Odpady
selektywne:
tworzywa
sztuczne,
metale,
papier
WOREK
ŻÓŁTY,
NIEBIESKI

Odpady
selektywne:
szkło
WOREK
ZIELONY

Odpady bio w tym
zielone,
(od 01.07.2019 do
31.10.2019)
WOREK BRĄZOWY
Popiół
(od 01.11.2019 do
31.12.2019)
WOREK SZARY

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny,
zużyte opony

30.07

04.07;
18.07;
08.08;
29.08;
12.09;
26.09;
10.10;
24.10;
21.11;
19.12

03.07;
07.08;
04.09;
02.10;
06.11;
04.12

03.07;
07.08;
04.09;
02.10;
06.11;
04.12

03.07;
17.07;
07.08;
21.08;
04.09;
18.09;
02.10;
16.10;
06.11;
04.12

BODZENTYN
ul. Kielecka;
ul. Miejska;
ul. Podgórska;
ul. Opatowska;

02.07; 16.07;
06.08; 20.08;
03.09; 17.09;
08.10; 22.10;
19.11; 17.12

10.07; 14.08;
11.09; 09.10;
13.11; 11.12

10.07; 14.08;
11.09; 09.10;
13.11; 11.12

10.07; 24.07; 14.08;
28.08 11.09; 25.09;
09.10; 23.10; 13.11;
11.12

07.11

BODZETYN
(zabudowa wielorodzinna)
• Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wolność”, ul. Wolności 10;
• Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Wolności 1;
• Kielecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa;
ul. Ogrodowa 3;
• SPZOZ ul.Ogrodowa1
• SPZOZ Stara Wieś 28,
• SPZOZ Św. Katarzyna,
ul. Żeromskiego 5;

04.07; 11.07;
18.07; 25.07;
01.08; 08.08;
16.08; 22.08;
29.08; 05.09;
12.09; 19.09;
26.09; 03.10;
10.10; 17.10;
24.10; 31.10;
14.11; 28.11;
12.12; 27.12

01.07;
05.08;
02.09;
07.10;
05.11;
02.12

01.07; 05.08;
02.09; 07.10;
05.11; 02.12

03.07; 10.07; 17.07;
24.07; 07.08; 14.08;
21.08; 28.08; 04.09;
11.09; 18.09; 25.09;
02.10;09.10; 16.10;
23.10; 06.11; 20.11;
04.12; 18.12

07.11

Celiny;
Wola Szczygiełkowa;
Dąbrowa Dolna;
Dąbrowa Górna;

08.07; 12.08;
09.09; 14.10;
09.11; 09.12

23.07; 27.08;
24.09; 29.10;
26.11; 27.12

23.07; 27.08;
24.09; 29.10;
26.11; 27.12

23.07; 27.08; 24.09;
29.10; 26.11; 27.12

29.07

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

11.07; 16.08;
19.09; 17.10;
14.11; 12.12

09.07; 13.08;
10.09; 15.10;
12.11; 10.12

09.07; 13.08;
10.09; 15.10;
12.11; 10.12

09.07; 13.08; 10.09;
15.10; 12.11; 10.12

29.11

głos z Bodzentyna
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
dla gminy Bodzentyn
Od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów będzie Firma EKOM,
ul. Zakładowa 29; 26 – 052 Nowiny; tel. (41) 368 46 61, www.ekom.org.pl
Odpady
zmieszane
WOREK
CZARNY
LUB
POJEMNIK

Miejscowość/ulica:

Odpady
selektywne:
tworzywa
sztuczne,
metale,
papier
WOREK
ŻÓŁTY,
NIEBIESKI

Odpady
selektywne:
szkło
WOREK
ZIELONY

Odpady bio w tym
zielone,
(od 01.07.2019 do
31.10.2019)
WOREK BRĄZOWY
Popiół
(od 01.11.2019 do
31.12.2019)
WOREK SZARY

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny,
zużyte opony

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

02.07; 06.08;
03.09; 08.10;
19.11; 17.12

10.07; 14.08;
11.09; 09.10;
13.11; 11.12

10.07; 14.08;
11.09; 09.10;
13.11; 11.12

10.07; 14.08; 11.09;
09.10; 13.11; 11.12

07.11

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

19.07; 23.08;
20.09; 18.10;
22.11; 20.12

12.07; 09.08;
13.09; 11.10;
15.11; 13.12

12.07; 09.08;
13.09; 11.10;
15.11; 13.12

12.07; 09.08; 13.09;
11.10; 15.11; 13.12

01.08

Ściegnia; Kamieniec;
Hucisko; Psary- Kąty;
Psary- Podłazy; Psary- Stara
Wieś; Podlesie; Cerle;

05.07; 02.08;
06.09; 04.10;
08.11; 06.12

26.07; 30.08;
27.09; 31.10;
28.11; 23.12

26.07; 30.08;
27.09; 31.10;
28.11; 23.12

26.07; 30.08; 27.09;
31.10; 28.11; 23.12

31.07

Święta Katarzyna:
ul. Kielecka; ul. Młynarska;
ul. Słoneczna; ul. Spacerowa;
ul. Świętokrzyska;
ul. Wzorki; ul. Żeromskiego;
Grabowa; Podgórze;
Wilków: ul. Łazy; ul. Łysogórska;
ul. Stara Wieś; ul. Leśna;
ul. Wrzosowa; ul. Sosnowa;

15.07; 19.08;
19.09; 21.10;
18.11; 16.12

01.07; 05.08;
02.09; 07.10;
05.11; 02.12

01.07; 05.08;
02.09; 07.10;
05.11; 02.12

01.07; 05.08; 02.09;
07.10; 05.11; 02.12

28.11

Dnia 23.05.2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki w Zespole
Szkół im. Oddziału Armii
Krajowej
"Wybranieccy"
we Wzdole Rządowym odbyła się w niezwykle ciepłej, serdecznej atmosferze uroczystość związana
z jubileuszem 90. urodzin
Pani Kamili Jarosińskiej Matki Chrzestnej Sztandaru
Szkoły.
Tę zaszczytną rolę Pani Kamila pełni z ogromną radością
i odpowiedzialnością. Systematycznie bierze udział w uroczystościach szkolnych. Zapraszana na spotkania z dziećmi
chętnie w nich uczestniczy
i wspomina swoje wojenne prze-

życia i odpowiada na zadawane
pytania.
Nasze Stowarzyszenie również skorzystało z doskonałej
pamięci i bogatego doświadczenia Pani Kamili w odtwarzaniu
zapomnianego rzemiosła jakim
jest tkactwo. Z racji jubileuszu
Świętokrzyskie Tkaczki przy
współpracy z MGCKiT w Bodzentynie oraz nauczycielami
przyczyniło się do wydania pamiątkowej płyty z biografią Pani
Kamili zatytułowanej „W mej
pamięci tkwi”. Uczniowie klasy
Va ofiarowali namalowany przez
artystę plastyka Panią Alicję Wikło portret.
Ta niezwykła lekcja historii,
której scenariusz napisało życie zakończyła się zaśpiewa-

Fot. Archiwum stowarzyszenia

90. urodziny Matki Chrzestnej Sztandaru

niem ulubionej piosenki z lat
młodości naszej jubilatki - Mieczysława Fogga „Mały biały
domek”. W czasie uroczystości

padło bardzo wiele serdecznych
i wzruszających słów.
Beata Syzdół
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Zawodnicy Guliwera wywalczyli
drużynowo trzecie miejsce w Polsce

W rywalizacji wzięło udział
ponad
160
zawodniczek
i zawodników z czterech województw (Podkarpackie, Lubelskie, Łódzkie, Świętokrzyskie).
Zawodnicy Guliwera w punktacji drużynowej wywalczyli wysoko punktowane III miejsce.
Ponadto zawodniczka „Guliwera” Wiktoria Płaczkowska
wzięła udział w Ogólnopolskim
Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek i Młodzików w zapasach w stylu wolnym.

Fot. Archiwum klubu

W dniach 17-18 maja
2019 r. w Ropczycach
zawodnicy Uczniowskiego
Ludowego Klubu
Sportowego „Guliwer”
wzięli udział
w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodziczek
i Młodzików w Sumo.

Na matach w Krotoszynie
stanęło do rywalizacji prawie
200 zawodników z 33 klubów.

Wicemistrzynie woj.
świętokrzyskiego

Nasza zawodniczka wywalczyła 3 miejsce przegrywając tylko
jedną walkę w turnieju.

Wszystkim
zawodnikom
gratulujmy.
ULKS „GULIWER”

Uzdolniona młodzież
została wyróżniona
Podczas zakończenia
roku szkolnego, uczniowie
z trzech szkół z terenu
gminy zostali wyróżnieni
za wybitne osiągnięcia
naukowe, sportowe
i artystyczne.

Dnia 05.06.2019 roku
w Bodzentynie odbył
się Finał Wojewódzki
w Piłce Nożnej Dziewcząt
z rocznika 2003 i młodsze,
aby dotrzeć do tego
szczebla rozgrywek trzeba
było przebrnąć eliminacje
gminne ,powiatowe oraz
Półfinał Wojewódzki.
Do Finału przystąpiło sześć
zespołów podzielonych na dwie
grupy. Duży sukces odniosły zawodniczki Mirosława Rubinkiewicza zajmując drugie miejsce

pechowo przegrywając w meczu o pierwsze miejsce z Nagłowicami, gdzie byliśmy drużyną
lepszą piłkarsko lecz jeden błąd
w obronie zadecydował o przegranej 0:1, nie wykorzystując
także rzutu karnego. Dwa pierwsze zespoły uzyskały awans na
Mistrzostwa Polski.
Skład drużyny: Ziomek Julia,
Chrzęszczyk Kinga, Błędzińska Magdalena, Latała Wiktoria, Kita Emilia, Wzorek Kamila
,Kolankowska Weronika, Jaguś
Wiktoria i Bogacka Weronika.
Oprac. EŚ

Koniec roku szkolnego to
również czas podsumowań
i osiągnięć uczniów w roku
szkolnym 2018/2019. Dzięki
zaletom charakteru, ambicjom
i sumienności w realizacji swoich zainteresowań, osiągnięcia
naszej młodzieży zasługują
na szczególne wyróżnienie
i uznanie ze strony władz Miasta i Gminy Bodzentyn. Swoimi osiągnięciami kreują oni
pozytywny wizerunek nie tylko
szkoły, do której uczęszczają,
ale również całej Gminy Bodzentyn i przede wszystkim
- co najważniejsze – stanowią
godny przykład do naśladowania przez rówieśników.
Dlatego też 19 czerwca
2019 roku, Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn uczestni-

cząc w zakończeniach roku
szkolnego w placówkach oświatowych oraz Sekretarz Gminy
w imieniu Burmistrza wyróżnili
10 osób za osiągnięcia indywidualne oraz 33 osób za osiągnięcia drużynowe.
Warto wspomnieć, iż dwie
wyróżnione osoby zostały powołane do kadry narodowej
w piłce nożnej i piłce siatkowej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Zygmunt Sitek trener sportowców
z Bodzentyna – część 6
W 2014 r., na odbywające
się corocznie w miesiącu
wrześniu Mistrzostwa Polski
w Dwuboju Obronnym
w Bydgoszczy zawodnicy
„Jodły” po raz pierwszy
pojechali bez swojego
trenera. Zygmunt Sitek
zmarł 19 czerwca 2014 r.
Zawodnicy zdecydowali
się wystartować w tych
zawodach by oddać hołd
i uczcić pamięć kochanego
trenera.

Niesieni szczytnymi celami
nawiązali do największych sukcesów klubu „Jodła”. Drużyna chłopców w składzie Dominik Rubinkiewicz, Ernest Niemaszewski,
Adam Pocheć zdobyła I miejsce,
a drużyna dziewcząt reprezentowana przez Monikę Cieślik, Annę
Pankowską i Renatę Pożoga
w konkurencji pojedynek strzelecki wywalczyła miejsce II. Indywidualnie III miejsce w konkurencji
marszobieg bojowy dziewcząt zajęła Monika Cieślik, podobnie jak
jej klubowy kolega Dominik Rubinkiewicz. W klasyfikacji generalnej zawodnicy „Jodły” sięgnęli po
tytuł wicemistrzów Polski.
Pisząc o sukcesach zawodników „Jodły” nie sposób nie wspomnieć o wielkim poświęceniu i za-

Po udanych zawodach

Zygmunt Sitek podczas 80. urodzin.
angażowaniu w działalność klubu
Pana Zbigniewa Laskowskiego.
Pan Zbigniew jako kierowca najpierw słynnej „Błękitnej Strzały”,
a później szkolnej „Nyski”, przemierzał z zawodnikami tysiące
kilometrów, jeżdżąc po całej Polsce. Będąc jednocześnie pomocą
trenerską Zygmunta Sitka, „dobrym duchem” dla zawodników
i wielkim miłośnikiem biathlonu.
Pan Zbigniew na trwale zapisał
się w historii klubu „Jodła”.
W dniu 25 września 2010 r.
w 80-tą rocznicę urodzin Zygmunta Sitka odbył się I Zjazd
Wychowanków Klubu „Jodła”.
Zjazd ten był jednocześnie okazją do świętowania 50-tej rocznicy utworzenia Międzyszkolnego
Klubu Sportowego „Jodła”. Na
uroczystości tej obecni byli przed-

Odznaczenie dla Zygmunta Sitka.

stawiciele władz samorządowych
województwa świętokrzyskiego,
Miasta i Gminy Bodzentyn, wojewódzkich związków sportowych,
Ligi Obrony Kraju, osoby duchowne, przedstawiciele klubów sportowych, oraz ok. 130 wychowanków Jubilata. Były wspomnienia,
zabawa i prezenty. Jednym z prezentów były narty wielokrotnej mistrzyni świata i medalistki olimpijskiej Justyny Kowalczyk. „Ponad
2860 dni spędziłem poza domem,
na zawodach, obozach… To jest
9 lat!” – z uśmiechem wspominał
Zygmunt Sitek. Ale nie to było dla
Niego najważniejsze. Najważniejsze było wychowanie młodzieży
w duchu sportowym, wolnym od
nałogów, w atmosferze rozwijania talentów, zdobywania laurów,
pokonując własne słabości i czer-

piąc z tego radość.
Zygmunt Sitek za swoją wieloletnią,
pełną
poświęcenia
i sukcesów pracę z młodzieżą,
został uhonorowany i odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym
i Srebrnym Medalem „Za Zasługi
Dla Obronności Kraju”, Złotym
i Srebrnym Medalem „Zasłużony
Działacz Kultury Fizycznej”, Złotym Medalem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego oraz najwyższymi
odznaczeniami Ligi Obrony Kraju i Ludowych Zespołów Sportowych. Otrzymywał także liczne
nagrody i wyróżnienia od Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Dyrektorów Szkoły,
władz sportowych i organizacji
społecznych.
W 2014 r. po śmierci trenera
i założyciela klubu „Jodła” rozpoczął się inny okres w dziejach
tego stowarzyszenia. Wolą Zygmunta Sitka było kontynuowanie
Jego biathlonowego dorobku
przez córkę Annę, albo zaprzestanie używania nazwy „Jodła”
do innych działań. Mimo, iż córka
Anna walczyła o ten klub, to jego
działalność poszła w innym kierunku. A „Jodła” to biathlon, a „Jodła” to Pan Zygmunt….
Urszula Oettingen
Anna Sitek
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