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W numerze
Bodzentyńscy radni
podsumowali minioną
kadencję

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu, aby nadchodzące dni
upłynęły w pełnej miłości i nadziei rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok
przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji
do realizacji zamierzeń tak zawodowych, jak i osobistych.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza

n Czytaj, str. 2

Druga kadencja
Dariusza Skiby –
wywiad z Burmistrzem
Miasta i Gminy
Bodzentyn

n Czytaj, str. 3

Samorząd gminny
w kadencji 2018-2023

Teresa Bzymek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
20 listopada 2018 r. Radni
Rady Miejskiej w Bodzentynie złożyli uroczyste ślubowania.
n Czytaj, str. 4

Święto Niepodległości
w Gminie Bodzentyn

Zobacz jak świętowaliśmy
100. rocznice odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
n Czytaj, str. 10-11
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Bodzentyńscy radni
podsumowali minioną kadencję
W latach 2014‒2018, na 62
sesjach, w tym 15 wyjazdowych oraz 4 uroczystych,
radni podjęli 486 uchwał,
zgłosili około 870 interpelacji. Najkrótsza sesja
trwała 45 min, najdłuższa
ponad pięć godzin. Przedostatnie spotkanie radnych
w tej kadencji było też okazją do przyznania medali
i podziękowań.
We wtorek, 16 października 2018 r., w Urzędzie Miasta
i Gminy w Bodzentynie odbyła się sesja Rady Miejskiej
w Bodzentynie, podczas której
podsumowano minione cztery
lata. Przedostatnie spotkanie
radnych w tej kadencji było też
okazją do przyznania medali
i podziękowań.
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba złożył podziękowania radnym V kadencji
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Panom Dariuszowi
Pankowskiemu i Grzegorzowi

Gałuszce oraz Radym Rady Powiatu Panom Józefowi Szczepańczykowi i Januszowi Wojkowskiemu za pomoc i wparcie
przy realizacji wspólnych działań
skierowanych dla mieszkańców
Gminy Bodzentyn.
Józef Szczepańczyk zaznaczył, że mijająca kadencja
w kontekście współpracy miedzy powiatem, a gminą, była
udana: – Chcemy podziękować
nie tylko burmistrzom, ale całej
radzie, za te cztery lata oraz
życzyć satysfakcji z tego, co zostało na terenie gminy zrobione,
a było tego dużo.
Szczególne
podziękowania burmistrz skierował jednak do radnych Rady Miejskiej
w Bodzentynie.
– Swoją działalnością stworzyliście zespół, który przyczynił
się do sukcesów naszej gminy. Nie byłoby tego, gdyby nie
większość głosów oddanych
w najważniejszych kwestiach
dotyczących przyszłości gminy.
Dziękuję za rzetelne wywiązy-

wanie się ze swojej pracy, a także za zaangażowanie w sprawy
mieszkańców – mówił Dariusz
Skiba.
Burmistrz złożył również podziękowania Pani Teresie Bzymek z okazji 20-lecia pełnienia
funkcji sołtysa, podkreślając
jej zaangażowanie i troskę
o mieszkańców sołectwa Celiny,
a także dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego Janowi Reklewskiemu za wspólne
działania.
– Tylko przy dobrej współpracy z Parkiem Narodowym
możemy odnieść sukces na niwie turystycznej i przyrodniczej
– podkreślał burmistrz.
Miłe słowa za owocną
współpracę włodarz skierował
do dyrektorów szkół, strażaków, członków stowarzyszeń
i wszystkich tych, którzy wzięli
czynny udział w życiu gminy.
Radny Grzegorz Gałuszka wyraził duże zadowolenie, iż razem
z Dariuszem Pankowskim mogli
razem reagować na potrzeby

składane przez samorząd miasta i gminy Bodzentyn za pomocą wniosków o dofinansowanie
różnorodnych działań. – Poprzez
ostatnią kadencję mogliśmy
wspomóc inwestycje w Gminie
Bodzentyn w kwocie blisko 38
milionów złotych – uzupełnia.
Radny Grzegorz Gałuszka, dodał również, iż Gmina Bodzentyn jest na szczycie tych gmin,
które wykorzystywały możliwość
finansowania inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Zwrócił również uwagę, iż
wnioski przygotowywane przez
pracowników były bardzo dobre.
– Nie mieliśmy problemów, aby
podnieść rękę na sesji sejmiku
województwa świętokrzyskiego
i głosować za tymi projektami.
Podziękowania nie były jednym punktem sesji. Radni podjęli
jeszcze 9 uchwał, w tym uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację kolejnych działań, które będą służyły mieszkańcom gminy Bodzentyn. /EŚ/
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Druga kadencja Dariusza Skiby
– wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn

Poniżej przedstawiamy
Państwu wywiad z Burmistrzem Dariuszem Skibą
przeprowadzony po złożeniu ślubowania.
Głos z Bodzentyna: W minionej kadencji zrealizowano
wiele przedsięwzięć na terenie zarówno miasta jak i gminy Bodzentyn. Jakie są plany
na nową kadencje?
Burmistrz: W ubiegłej kadencji pozyskano ponad 68,3
miliona złotych na realizację
różnorodnych działań, których
wartość całkowita to ponad
118,5 miliona złotych. Niewątpliwym sukcesem jest fakt,
iż Gmina Bodzentyn nigdy
wcześniej nie otrzymała takich
środków. Szereg działań wykonanych w ciągu ostatnich prawie 4 lat, spowodował, że pozyskaliśmy środki finansowe
na działania z zakresu oświaty,
służby zdrowia, infrastruktury
drogowej i wodno – kanalizacyjnej, a także dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej,
kultury i turystyki. To wszystko
udało się dzięki ciężkiej pracy
ludzi pracujących w Urzędzie
Miasta i Gminy w Bodzentynie
jak również podległych jednostkach organizacyjnych. W tej
kadencji będę przede wszystkim kontynuował realizację
rozpoczętych już inwestycji
i tym samym utrzymywał kierunek rozwoju miasta i gminy
Bodzentyn, a także w dalszym
ciągu dążył do zwiększenia
efektywności w pozyskiwaniu
zewnętrznych dofinansowań.
Priorytetowym działaniem jest
dla mnie rozwój infrastruktury turystycznej miasta i gminy
Bodzentyn poprzez rozbudowę
oświetlenia, modernizację dróg
i ścieżek rowerowych, a także
ochrona środowiska dzięki skanalizowaniu jak największego
obszaru gminy i modernizacji

oczyszczalni ścieków. Mimo
tego, że nie jestem mieszkańcem miasta Bodzentyn i większą ilość głosów w wyborach
otrzymał mój kontrkandydat,
dalej będę dążył do rozwoju
miasta i wykorzystaniu jego
potencjału turystycznego, który
jest niemały.
GzB: W jaki sposób Pan
chce wykorzystać ten potencjał turystyczny?
Burmistrz: – Od ponad 200
lat nikt dosadnie nie zatroszczył się o nasze dziedzictwo
jakim są pozostałości pałacu
biskupów krakowskich. Z biegiem lat tylko niszczały. Obecnie teren wzgórza zamkowego
na mój wniosek jest przejęty
od Starostwa Powiatowego
w Kielcach, a ruiny zamku zabezpieczone i przygotowane
pod większą inwestycje. Otrzymaliśmy dofinansowania na realizację projektów dotyczących
rewitalizacji miasta, utworzenia
ścieżki „śladami kultury benedyktyńskiej” w Bodzentynie.
W połączeniu z zagospodarowaniem i odmuleniem czterech
stawów biskupich, budową amfiteatru, utworzeniem ścieżki
edukacyjnej historyczno-przyrodniczej oraz zagospodarowaniem przylegających działek
ŚPN, a także budową ścieżki
rowerowej ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna, a docelowo
również z Wilkowa, Gmina Bodzentyn jeszcze bardziej zaistnieje na rynku turystycznym.
W planach jest również utworzenie ścieżki rowerowej trasą starej kolejki wąskotorowej
przez teren Świętokrzyskiego
Parku Narodowego ze Świętej
Katarzyny do Nowej Słupi. Ponadto objęliśmy termomodernizacją trzy budynki użyteczności
publicznej w samym mieście,
a obecnie trwa również remont
budynku OSP Bodzentyn oraz
Miejsko-Gminnego
Centrum

Kultury i Turystyki. Wsparliśmy finansowo i merytorycznie
inwestycję przebudowy dróg
wojewódzkich 751 i 752 na odcinku Podgórze – Bodzentyn
– Dąbrowa. Wszystkie te elementy mają wpływ na to, aby
zachęcić turystów do odwiedzenia naszej gminy i pozostania w niej na dłużej.
GzB: Czy wyniki wyborów
samorządowych w powiecie
i województwie będą miały
wpływ i znaczenie dla gminy
Bodzentyn? Proszę o komentarz.
Burmistrz: – Nie traktuje
tego politycznie. Ja rozumiem
to tak: samorządy na każdym
szczeblu są po to, aby pomagać mieszkańcom, a jednocześnie powinny ściśle ze sobą
współpracować. Bez tej współpracy nic nie będzie. Do nas
samorządowców najniższego
szczebla należy, aby współpracować z każdym kto kieruje województwem czy powiatem, dla
dobra mieszkańców. I taką też
wolę wykazuję – chęć współpracy z nowym zarządem województwa
świętokrzyskiego
i powiatu kieleckiego.
GzB: Panie Burmistrzu,
pierwsze trzy sesje z nowym
składem radnych w Radzie
Miejskiej już za nami. Czy
ma Pan jakieś przewidywania
jak układać się będzie współpraca?
Burmistrz: - Jeśli chodzi
o gminę to zdecydowana większość radnych jest z KWW
Przyjazna Gmina Bodzentyn,
którą ja reprezentuje, co z pewnością przyczyni się do większej stabilności w podejmowaniu naszych działań. Lecz fakt
ten z pewnością nie przekreśla
współpracy z pozostałą grupą
radnych, którzy na pewno mają
dobre pomysły na rozwój naszej gminy. Oczywiście będę
się wsłuchiwał w propozycje

oraz wnioski każdego radnego
i sołtysa, którzy są przedstawicielami swoich miejscowości.
– Wierzę, że pomimo zróżnicowanych poglądów i stanowisk najważniejszymi celami
Radnych w nowej kadencji
będą działania uwzględniające
różnorodne potrzeby mieszkańców, a także rozwój Miasta
i Gminy Bodzentyn. Jestem
otwarty na rozmowy i pomysły.
Korzystając z okazji pragnę podziękować Radnym za docenienie mojej pracy na rzecz naszej
gminy, a zarazem za swoiste
zaufanie na kolejną kadencję.
Burmistrzem nie jest się tylko
w czasie godzin pracy urzędu.
Mieszkańcy naszej gminy kontaktują się ze mną przychodząc
w poniedziałki – dzień otwarty
dla interesantów – ale również
za pomocą licznych e-maili,
mediów
społecznościowych
i innych form po godzinach pracy. Staram się być dla każdego
dostępny mimo wielu obowiązków, gdyż kontakt z ludźmi jest
dla mnie bardzo ważny.
GzB: A co Pana najbardziej
zaskoczyło podczas wyborów
samorządowych?
Burmistrz: – Trochę zaskoczony jestem dużą różnicą
głosów w mieście Bodzentyn. Tym bardziej, że znaczną
część swojej pracy wykonywałem, realizując inwestycje również dla miasta. Wiemy o tym,
że Bodzentyn jest punktem
odniesienia dla całej gminy.
To historyczne i zabytkowe
miasto ma duży potencjał, który chcemy wykorzystać dla dobra całej gminy. Oczywiście,
zaskoczył mnie ten fakt, choć
nie powinien, gdyż normalnym
jest, że w trakcie kampanii
wyborczej, ludzie podpierają
się różnymi argumentami, aby
zmienić bieg myślenia potencjalnych wyborców.
n Dokończenie na str. 4

4

ROK X NR 10-12 (75-76)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Druga kadencja Dariusza Skiby
n Dokończenie ze str. 3

Momentami szokowała mnie
forma prowadzonej kampanii
wyborczej przez niektórych moich oponentów, którzy na podstawie domysłów, własnych,
nieprawdziwych refleksji budowali swoją pozycję. Dziwiło
mnie to, że osoby, które powielały różnego rodzaju nieprawdziwe informacje nie miały
odwagi w trakcie kampanii wyborczej powiedzieć mi tego prosto w oczy.
Liczyłem na to, że działania,
które podjąłem związane z przejęciem zamkowego wzgórza,
czy też intensyfikacją współpracy z samorządem województwa, aby wybudować ścieżkę
rowerową, czy przebudować
drogę wojewódzką na odcinku
Podgórze-Bodzentyn-Dąbrowa
wraz z rondem w Bodzentynie,
albo długo oczekiwana, wielomilionowa inwestycja moderni-

zacji i rozbudowy oczyszczalni
ścieków będą miały jakiś wpływ
na zmianę myślenia na mój temat przez mieszkańców miasta
Bodzentyn. Wydawało mi się,
że być może docenią moje starania. Rozumiem, że mają takie,
a nie inne wyobrażenie na temat
mojej kandydatury i że oddali
swój głos patriotycznie na osobę, która mieszka w Bodzentynie. Szanuję ich zdanie oraz wybór. Dla mnie jest to motywacja,
żeby jeszcze bardziej pracować
i pokazać, że miasto Bodzentyn
jest dla mnie bardzo ważne, tak
samo jak każde z naszych dwudziestu trzech sołectw.
Ponadto dla mnie miłym
zaskoczeniem jest obecność
w radzie miejskiej aż ośmiu pań,
co niewątpliwie jest wydarzeniem historycznym oraz po raz
pierwszy w historii samorządu
w naszej gminie przewodniczącą rady miejskiej jest kobieta.

GzB: – Dużo Pan mówił
o Bodzentynie, a jaki jest Pana
przekaz dla terenów wiejskich? Czy wiadomo już kiedy
będą odbywać się spotkania
sołeckie z Burmistrzem?
Burmistrz: Przede wszystkim jestem ogromnie wdzięczny
za bardzo duże poparcie podczas wyborów samorządowych
w okręgach wiejskich. We wszystkich obwodach wyborczych z terenów wiejskich miałem większe
poparcie niż mój kontrkandydat.
Sądzę, że jest to wyraz uznania
dla ciężkiej pracy jaką wykonałem wspólnie z większością
moich współpracowników, ale
również z radnymi w poprzedniej
kadencji, za co im jestem bardzo
wdzięczny. Cykliczne spotkania
sołeckie z mieszkańcami dwa
razy do roku, realizacja funduszu
sołeckiego, mnogość inwestycji,
traktowanie każdej miejscowości
na równym poziomie spowodo-

wało, że mieszkańcy obdarzyli
mnie ponownie dużym zaufaniem społecznym. Moim celem
jest utrzymanie podobnego kierunku współpracy z sołectwami,
aby oczywiście w ten sposób
odwdzięczyć się za oddane głosy na moją osobę w ilości 3205,
co stanowi blisko 57% poparcia.
Jestem człowiekiem urodzonym i wychowanym na wsi w
związku z tym utożsamiam się
z terenami wiejskimi i tego się
nie wstydzę, bo swój charakter
i szacunek do innego człowieka
wykreowałem podczas ciężkiej
pracy od dziecięcych lat w gospodarstwie rolnym moich rodziców oraz dziadków.
Informuję że, pierwsze spotkania sołeckie, ze względu na wybory sołtysów odbywać się będą w
miesiącach luty i marzec 2019r.,
na które oczywiście zapraszam.
GzB: - Dziękuję bardzo za
rozmowę.

Ponad 800 tysięcy złotych na doposażenie szkół
oraz wsparcie dla uczniów i nauczycieli

Warto podkreślić, że również
piątka ślubujących tego dnia
pierwszaków, która dopiero
zaczęła swoją przygodę z edukacją, będzie mogła skorzystać
z ogromnego wsparcia jakim
są projekty edukacyjne, które
Gmina Bodzentyn z zaangażowaniem realizuje już od dwóch
lat we wszystkich placówkach
edukacyjnych na swoim terenie.
Projekt pod nazwą „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich
z terenu Gminy Bodzentyn”, którego Gmina Bodzentyn rozpo-

Zdjęcia: Archiwum gminy

W październiku 2018 r.,
w Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Psarach Starej Wsi,
w Dniu Edukacji Narodowej, podczas których
pierwszoklasiści oficjalnie
wstąpili w poczet uczniów
szkoły, nastąpiło przekazanie umowy na realizację
działań poświęconych doposażeniu oraz wsparciu
uczniów i nauczycieli pięciu szkół podstawowych
z terenu naszej gminy.

częła realizację w Partnerstwie
z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Leśnej skierowany jest
do uczniów następujących szkół
podstawowych:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej (Partner projektu),
• Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,

• Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,
• Szkoła Podstawowa w Woli
Szczygiełkowej,
• Szkoła Podstawowa im.
Poetów Doliny Wilkowskiej
w Świętej Katarzynie.
W ramach projektu do każdej
ze szkół zostanie zakupione nowoczesne doposażenie, m.in.

sprzęt TiK, a także pomoce
dydaktyczne oraz meble. Dodatkowo uczniowie otrzymają
wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji kluczowych,
a nauczyciele podniosą swoje
kwalifikacje poprzez odbycie
kursów i szkoleń.
Całkowita wartość projektu
to aż 831 663,75 zł.
/JW, PH/
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Zdjęcia: Archiwum gminy

Samorząd gminny w kadencji 2018-2023

20 listopada 2018 r. Radni
Rady Miejskiej w Bodzentynie złożyli uroczyste
ślubowanie. W tym dniu
ślubował również Dariusz
Skiba, Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn wobec
Rady Miejskiej.
Przypomnijmy, w wyniku wyborów samorządowych Dariusz
Skiba zdecydowaną większością głosów został wybrany
na burmistrza miasta i gminy
Bodzentyn na kolejną kadencję,
która w związku ze zmianami
prawa wyborczego została wydłużona do lat pięciu.
Podczas inauguracyjnej sesje Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2018‒2023, radni
wybrali spośród siebie prezydium:
Przewodniczącą Rady Miejskiej została Teresa Bzymek.
Wiceprzewodniczącymi zostali Katarzyna Sikora i Jan
Wilkosz.
Poniżej
prezentujemy
wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie w kadencji
2018‒2023.
Okręg 1 – Miasto Bodzentyn
ulice: Opatowska, Plac Żwirki,
Partyzantów, 3 Maja, Św. Ducha, Piłsudskiego, Świętokrzyska, Południowa, Błotna – Radna Ewelina Dróżdż.
Okręg 2 – Miasto Bodzentyn
ulice: Kielecka, Ogrodowa, Rynek Górny, Langiewicza, Straży
Pożarnej, Podmurze, Pasieka,
Mała, Wąska, Szermentow-

skiego, Wesoła, Armii Krajowej,
Miejska – Radny Dominik Dudek.
Okręg 3 – Miasto Bodzentyn
ulice: Suchedniowska, Wolności, Żeromskiego, Podgórska,
Licealna, Słoneczna, Krzywa,
Zadworska – Radny Włodzimierz Bąderski.
Okręg 4 – Sołectwa: Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna –
Radna Zofia Gliwa.
Okręg 5 – Sołectwa: Celiny,
Podgórze – Radna Teresa Bzymek.
Okręg 6 – Sołectwa: Sieradowice, Śniadka – Radna Marzanna Borek.
Okręg 7 – Sołectwa: Leśna –
Stara Wieś, Siekierno – Radna
Katarzyna Sikora.
Okręg 8 – Sołectwa: Psary –
Stara Wieś, Psary – Podłazy –
Radny Tadeusz Zieliński.
Okręg 9 – Sołectwa: Psary –
Kąty – Radny Jerzy Tofil.
Okręg 10 – Sołectwa: Wzdół
Rządowy, Wzdół – Kolonia –
Radny Stanisław Chrzęszczyk.
Okręg 11 – Sołectwa: Wiącka, Hucisko – Radny Mariusz
Matla.
Okręg 12 – Sołectwa: Ściegnia, Kamieniec, Wzdół – Parcele, Orzechówka, Podmielowiec – Radny Jan Wilkosz.
Okręg 13 – Sołectwo: Święta Katarzyna – Radna Monika
Jamróz.
Okręg 14 – Sołectwo: Wilków – Radna Anna Obara.
Okręg 15 – Sołectwo: Wola

Szczygiełkowa – Radna Bogusława Jankowicz.
Wszystkich
mieszkańców
miasta i gminy Bodzentyn serdecznie zapraszamy do kontaktu z radnymi. Jeśli macie
Państwo jakieś pytania, wątpliwości, uwagi, czy też pomysły
do przedstawienia Radnym,
poniżej publikujemy możliwości
kontaktu z nimi.
DYŻURY RADNYCH
w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bodzentynie
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Teresa Bzymek – przyjmuje w każdy piątek w godzinach 7:30 – 9:30.
Wiceprzewodnicząca RM –
Katarzyna Sikora – przyjmuje
w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 – 10:00.
Wiceprzewodniczący RM –
Jan Wilkosz – przyjmuje w każdą środę w godzinach 11:00 –
13:00.
W godzinach przyjmowania
mieszkańców, radni będą dostępni również pod numerem
telefonu: 41 311 50 10 wew. 29.
Z radnymi można również
skontaktować się za pomocą
poczty elektronicznej. Poniżej publikujemy adresy e-mail
do radnych.
Teresa Bzymek, e-mail:
bzymekteresa@wp.pl
Katarzyna Sikora, e-mail:
katarzynasikora123@interia.pl
Jan Wilkosz, e-mail:
janmarianwilkosz@o2.pl
Radni Klubu Radnych „Gmi-

na Bodzentyn-Wspólne Dobro”
(Włodzimierz Bąderski, Dominik
Dudek, Ewelina Dróżdż), e-mail:
radni.gmina.bodzentyn@
gmail.com
Zapraszamy również Państwa do zapoznania się z „Portalem mieszkańca” na stronie
gminy www.bodzentyn.pl w zakładce „Rada Miejska”. Publikowane są tam informacje o pracy
Radnych dotyczących posiedzeń.
Ponadto, na sesji 29 listopada br. radni ustalili składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Bodzentynie.
Komisja Rewizyjna: Jerzy
Tofil, Anna Obara, Dominik Dudek, Mariusz Matla.
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji: Monika Jamróz, Tadeusz Zieliński, Bogusława Jankowicz, Włodzimierz Bąderski,
Marzanna Borek.
Komisja Planowania, Budżetu i Mienia Komunalnego:
Anna Obara, Jan Wilkosz, Włodzimierz Bąderski, Stanisław
Chrzęszczyk.
Komisja Zdrowia, Oświaty
i Kultury: Jerzy Tofil, Bogusława Jankowicz, Zofia Gliwa, Marzanna Borek, Dominik Dudek.
Komisja Rolnictwa i Spraw
Samorządowych: Katarzyna
Sikora, Ewelina Dróżdż, Mariusz Matla, Stanisław Chrzęszczyk.
Komisja Promocji i Turystyki: Monika Jamróz, Tadeusz
Zieliński, Zofia Gliwa, Ewelina
Dróżdż.
Oprac. /EŚ/
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Nowa pracownia informatyczna
w szkole w Świętej Katarzynie
Uroczyste wręczenie umowy na realizacje projektu
„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego”

Zdjęcie: Archiwum gminy

W dniu 16 listopada br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. W. Gombrowicza w Kielcach
odbyło się uroczyste spotkanie
dotyczące dofinansowania projektu pn. „Szkolne Pracownie
Informatyczne
Województwa
Świętokrzyskiego”,
podczas
którego zostały wręczone podpisane umowy o partnerstwie
na rzecz realizacji projektu
„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. W uroczystym
spotkaniu wziął udział Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

Nowa pracownia informatyczna powstanie w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.
Pracownia będzie wyposażona
w 17 stanowisk komputerowych
dla uczniów i 1 stanowisko dla
nauczyciela oraz ruter WI-FI.
Pracownia zostanie wyposażona w ramach realizowanego
projektu „Szkolne Pracownie
Informatyczne
Województwa
Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014‒2020
Priorytetowa 7-Sprawne Usługi
Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej.
Całkowity koszt:
58 978,00 zł, dofinansowanie
unijne: 44 233,50 zł, wkład
własny Gminy: 14 744,50 zł
/BR/

Nowa nawierzchnia ulicy
Podgórskiej w Bodzentynie
W ramach tej inwestycji wykonano drogę o nawierzchni
asfaltowej długości 430 metrów bieżących o szerokości
3,0 m. Zadanie kosztowało 90
350,88 zł. Część wydatków pochodziła ze środków unijnych
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014‒2020
(63,63% kosztów kwalifikowanych).
Droga ta była elementem
większego wniosku realizowanego przez Gminę tj. „Przebudowa dróg gminnych w msc.
Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr
311010T, Kamieniec nr 311029T
i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska – Grabowa
nr 311015T i Święta Katarzyna
(ul. Spacerowa i Świętokrzyska)
”, w ramach którego przebudowano drogi gminne o łącznej

Zdjęcie: /e-bodzentyn

Kilka tygodni temu zakończyła się przebudowa
drogi gminnej ulicy Podgórskiej w Bodzentynie.

długości 3.676 metrów bieżących. Przebudowa wyżej
wymienionych dróg została

poprzedzona geodezyjnym wytyczeniem pasa drogowego, zostały wykonane roboty ziemne,

podbudowy oraz nawierzchnie
asfaltowe.
/BR/
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W wyniku październikowego rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego,
w listopadzie podpisano
umowę na opracowanie
szczegółowej koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej.
W październiku sąd konkursowy dokonał oceny dwóch
prac, które wpłynęły na konkurs
dotyczący opracowania koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania
i odmulenia czterech stawów
biskupich, budowy amfiteatru/
muszli koncertowej oraz utworzenia ścieżki edukacyjnej.
Działania te realizowane
są w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap
II”. Przedmiotem konkursu objęty był teren zlokalizowany

między zabudowaniami Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego a rzeką Psarką, tuż
u podnóża wzgórza zamkowego, zaś budowa amfiteatru planowana jest w obniżeniu terenu
na działce, gdzie znajduje się
gimnazjum.
Sąd konkursowy, w skład
którego wchodzili m.in. przedstawiciele
Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego wybrali do realizacji pracę złożoną
przez firmę z Bilczy.
W listopadzie z laureatem
konkursu została podpisana
umowa na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania
i odmulenia 4 stawów biskupich, budowy amfiteatru/muszli
koncertowej oraz utworzenia

Zdjęcie: Archiwum gminy

Kolejny etap rewitalizacji
miasta Bodzentyn

7

ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej – od amfiteatru do kładki między ulicą Suchedniowską i Kielecką – wraz
z zagospodarowaniem przylegających działek.
Umowa została podpisana
w ramach projektu pn. „Rewita-

lizacja Miasta Bodzentyn – etap
II”, na który Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie
ze środków RPOWŚ w kwocie
4 266 632,16 zł przy szacunkowej wartości całego projektu
w wysokości 5 538 279,74 zł.
J. Gawlik

8
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Podsumowanie sezonu lotowego
przez hodowców Oddziału Bodzentyn

W obecnym sezonie zorganizowano 13 lotów gołębi
dorosłych i 4 loty gołębi młodych. Loty gołębi dorosłych
odbywały się od 29 kwietnia
do 22 lipca 2018 roku z miejscowości położonych od 100
do 750 km, zaś gołębie młode
wypuszczane były od 25 sierpnia do 16 września z miejscowości oddalonych od gołębników do 260 km. Dodatkowo
odbyły się loty z Brukseli dla
gołębi dorosłych i Deszczno dla
gołębi młodych organizowane
przez Zarząd Okręgu Kielce.
Gołębie wypuszczane na poszczególne loty współzawodniczyły w różnych kategoriach
sekcyjnych i oddziałowych. Najlepsi hodowcy zarówno sekcyjni jak i oddziałowi nagrodzeni
zostali pucharami i dyplomami
podczas podsumowania sezonu lotowego, które odbyło się
24 listopada w Domu Weselnym Maravilla w Bronkowicach.
Puchary dla Sekcji Bodzentyn
ufundowane zostały przez Bur-

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Oddział 0492 Bodzentyn
należący do Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych liczy
117 hodowców. Członkowie oddziału pochodzą
terytorialnie z trzech gmin:
Bodzentyn, Pawłów i Nowa
Słupia.

mistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusza Skibę, dla Sekcji Pawłów przez Wójta Gminy
Pawłów – Marka Wojtasa.
Dla najlepszych hodowców
Oddziału Bodzentyn nagrody
wręczali: Burmistrz Bodzentyna – Dariusz Skiba, prezes
Oddziału Skarżysko – Wiesław
Łasek i przedstawiciele oddziału w osobach prezesa – Pawła
Telki, prezesa ds. lotowych –
Jarosława Sznaucnera oraz sekretarza sekcji Pawłów – Pawła
Kasperkiewicza.
Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach w Sekcji Bodzentyn to:
Kategoria OPEN I – gołębie
dorosłe: Kisiel Grzegorz, Zdzy-

mira Przemysław, Pożoga
Jan
Kategoria OPEN II – gołębie
dorosłe: Kisiel Grzegorz, Telka
Paweł+Kacper, Zdzymira Przemysław
Kategoria TYPOWANE –
gołębie dorosłe: Sznaucner Jarosław, Kisiel Grzegorz, Pożoga
Jan
Kategoria OPEN II – gołębie
młode: Sznaucner Marta, Wójcik Tomasz, Zdziechowicz Jerzy
Kategoria TYPOWANE –
gołębie młode: Wójcik Tomasz,
Kowalski Mariusz, Zdziechowicz Jerzy
Kategoria
NAJLEPSZY
LOTNIK – gołębie dorosłe: Telka Paweł+Kacper, Zdzymira

Przemysław, Sznaucner Jarosław
Kategoria
NAJLEPSZA
LOTNICZKA – gołębie dorosłe:
Pożoga Jacek, Pożoga Jan, Kisiel Grzegorz
Kategoria
NAJLEPSZY
LOTNIK – gołębie młode: Wójcik Tomasz
Po wręczaniu nagród radosną atmosferę dopełnił kwietny
upominek dla wszystkich zgromadzonych Pań. Zwieńczeniem
podsumowania lotowego była
zabawa andrzejkowa. Wszyscy
wspaniale się bawili i z niecierpliwością czekają na nowy sezon.
Paweł Telka
Prezes Oddziału

70-lecie Ludowego Klubu Sportowego „
W ostatnią sobotę listopada, ważny jubileusz
obchodził Ludowy Klub
Sportowy „Łysica”. Od 70
lat w Bodzentynie szkoleni są piłkarze, a od kilku
lat zawodniczki „Łysicy”
są niezwykle cenione
i uznawane wśród mieszkańców naszej gminy jak
również posiadają wielu
sympatyków z całego powiatu i województwa.
Uroczystości związane z 70.
rocznicą powstania Klubu odbyły się 24 listopada w bodzen-

tyńskim Gimnazjum. Składały
się z części oficjalnej, która odbyła się w budynku szkoły oraz
trzech meczy: dwóch w wykonaniu żeńskiej drużyny Łysicy
oraz meczu oldboy’ów Łysicy
z zespołem KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski.
LKS „Łysica” jest nierozerwalnie związany z naszym
Miastem. Wrósł w jego historię
i znalazł trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń bodzentyńskich kibiców.
Mówi się, że sport kształtuje
charaktery, uczy wytrwałości,
konsekwencji, odwagi. Uczy

wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia
zawodów, wygranych meczy
czy pięknych wzruszeń. To także, a może przede wszystkim,
twarda szkoła życia, jakże pięknego i bogatego w doznania.
Dla wielu wychowanków LKS
„Łysica” to okno na świat i droga
do wielkich sukcesów na arenie
krajowej.
Zaproszonych gości powitał
obecny Prezes Klubu Stanisław
Kucała. Następnie Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie Marcin
Sikorski przedstawił na prezenta-

cji multimedialnej historię Łyscy
Bodzentyn. Ta podróż w przeszłość przyzwała u zgromadzonych osób mnóstwo wspomnień
związanych z przynależnością
do Klubu. W dalszej części uroczystości zaproszeni goście zabierali głos.
W tak ważnym dniu nie zabrakło władz samorządowych.
W imieniu Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn, Wiceburmistrz Andrzej Jarosiński
– w przeszłości wieloletni zawodnik Klubu – wręczył na ręce
prezesa pamiątkowy puchar
oraz koszulki dla wszystkich
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Nowe oświetlenie drogi
powiatowej w Orzechówce

ROK X NR 10-12 (75-76)

– Jest jaśniej, bezpieczniej,
oszczędniej i ekologicznie.
Inwestycja ta ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej jakże istotnej nie tylko
dla mieszkańców, ale i dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Zainstalowanie nowoczesnych opraw typu
LED przyniesie w przyszłości
oszczędności oraz będzie mieć
znaczny wpływ na ochronę
środowiska, ponieważ dioda LED wykorzystuje bowiem
85% mniej energii w porównaniu do tradycyjnych żarówek,
a czas jej użytkowania wynosi
nawet 20 lat, czyli dwadzieścia
razy więcej – mówi Burmistrz
Dariusz Skiba.
Zakres robót obejmował
budowę napowietrznej sieci
elektroenergetycznej oświetle-

Zdjęcie: Archiwum gminy

Dobiegły końca prace
związane z wykonaniem
oświetlenia wzdłuż drogi
powiatowej w miejscowości Orzechówka.
Wybudowana została
napowietrzna sieć elektroenergetyczna wraz
z szesnastoma słupami
i siedemnastoma nowoczesnymi oprawami
oświetleniowymi typu
LED. Mieszkańcy od wielu
lat czekali na to oświetlenie.

9

nia zewnętrznego na długości
764 m, wykonanie linii oświetlenia na projektowanych 16
słupach oraz montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych
typu LED z wysięgnikami.
– Wartość zadań wyniosła
73 839,80 zł
– Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 979,44 zł
– Pozostała kwota na ten
cel pochodzi z budżetu gminy
59 860,36 zł
– Wykonawca PHU „Elektroinstalator” Bartosz Bukowski.
– Koszt dokumentacji projektowej dla miejscowości Orzechówka to jeden z elementów
łącznej wartości 12 projektów
na kwotę 24 449,96 zł.
To już kolejna miejscowość
w gminie Bodzentyn gdzie
powstało oświetlenie. Sukcesywnie w miarę możliwości
finansowych w gminie będą
budowane
kolejne
odcinki
oświetlenia ulicznego w pozostałych miejscowościach. Obecnie gmina dysponuje kompletną
i niezbędną dokumentacja projektową na kilkanaście odcinków
o łącznej długości sieci około 10
kilometrów. Dodatkowo projektanci opracowują dokumentację
na kolejne kilkanaście odcinków
o łącznej długości powyżej 4 kilometrów.
/BR/

zawodników „Łysicy” składając
życzenia wszelkiej pomyślności
na kolejne lata. W imieniu władz
Polskiego Związku Piłki Nożnej,
pamiątkowy grawerton przekazał wiceprezes Tomasz Domaradzki wraz z Maciejem Cenderem. W tym dniu wręczone
zostały również Brązowe oraz
Srebrne Odznaki Zasłużonego
Działacza ŚZPN.
Na zakończenie oficjalnej
części organizatorzy włączyli nagranie jednego z meczów
Łysicy Bodzentyn oraz zaprosili
na zaplanowane mecze piłkarskie.
/EŚ/

Zdjęcie:/e-bodzentyn

o „Łysica”
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Obchody 100. rocznicy odzyskania p
100. rocznica odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Gminie Bodzentyn
obchodzona była od piątku
do niedzieli. W ramach
obchodów we wszystkich szkołach uczniowie
zaprezentowali uroczyste
akademie, zapalono znicze
w miejscach pamięci
narodowej znajdujących
się na terenie naszej gminy, a także wzięto udział
w ogólnopolskiej akcji
„Niepodległa do hymnu”.

Lekcja historii
i patriotyzmu w wykonaniu
Przedszkolaków
z Bodzentyna
Piękne przedstawienie z tej
okazji zaprezentowały Przedszkolaki z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Bodzentynie. 6-latkowie pod opieką
swych nauczycielek przedstawili niepowtarzalną lekcje historii. Dokładnie o godzinie 11:11
wszyscy zgromadzeni na sali,
a w szczególności dzieci, odśpiewały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego na cześć 100.
rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach akcji „Rekord
dla Niepodległej”. Na sam koniec wszyscy uczniowie szkoły otrzymali specjalne zeszyty
do języka polskiego z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapraszamy na fotorelację z tego przedstawienia.
Warto podkreślić, iż w piątek,
9 listopada 2018 r. o godzinie
11:11, w ramach świętowania
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, dzieci

Lekcja patriotyzmu w wykonaniu przedszkolaków
z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Bodzentynie

z naszych szkół wspólnie zaśpiewały 4-zwrotkowy hymn narodowy.
Dzień z Niepodległą
we wzdolskiej szkole
Pierwsza część uroczystości
rozpoczęła się już o godzinie
9:00 na sali gimnastycznej. Pan
Dyrektor Roman Pytel przypomniał najważniejsze fakty historyczne związane z odzyskaniem
niepodległości przez Polskę.
Potem uczniowie uczestniczyli
w licznych konkursach przygotowanych przez nauczycieli, zbierając tym samym cenne punkty.
Odbył się konkurs na plakat, piosenkę lub wiersz, ciasto w barwach narodowych, a także „quiz
historyczny”. Wszystkie te atrakcje związane były tematycznie
z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzień Niepodległości w Zespole Szkół we Wzdole

Punktualnie o godz. 11.11
cała
społeczność
Zespołu
Szkół we Wzdole odśpiewała
cztery zwrotki hymnu państwowego i w ten sposób rozpoczęli drugą część uroczystości.
Podczas akademii uczniowie
uczcili „pamięć o tych, których
nie ma”. Najmłodsi zatańczyli
pięknie poloneza, trochę starsi wzruszali piękną recytacją
i śpiewem.
„Polska z marzeń i krwi”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej
we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości
Wola Szczygiełkowa zorganizowali akademię środowiskową.
Program artystyczny ukazywał
burzliwą drogę Polaków do niepodległości. Wzruszający montaż słowno-muzyczny składają-

cy się z wierszy o „budzeniu się
niepodległej” i pieśni patriotycznych, w tym legionowych, został
ciepło przyjęty przez zgromadzonych.
„Znicze pamięci”
W 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości
na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zapaliliśmy znicze upamiętniające tych, którzy oddali
życie w imię miłości do Ojczyzny.
Młodzież Gimnazjum w Bo
dzentynie
zapaliła
znicze
na Skwerze Wolności, gdzie kilka
miesięcy temu posadziliśmy dęby
pamięci poświęcone patronowi
szkoły mjr. Janowi Piwnikowi „Ponuremu”, Józefowi Piłsudskiemu,
Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Kazimierzowi Szermentowskiemu.

„Niepodległa do Hymnu”
w Bodzentynie
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W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości na terenie Miasta i Gminy
Bodzentyn zapaliliśmy „znicze pamięci”

Ponad 100 osób wzięło udział w Marszu Niepodległości
wychodząc na Łysicę

Msza Święta
i „Niepodległa do Hymnu”
W niedzielę w kościele parafialnym w Bodzentynie odbyła się
Msza Święta w intencji wszystkich poległych i walczących
za Ojczyznę zainaugurowana
hymnem narodowym w ramach
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa
do Hymnu”. Po mszy uczestnicy uroczyście przemaszerowali
dookoła Rynku Górnego wraz
z pocztami sztandarowymi i Mło-

dzieżową Orkiestrą Dętą OSP
Bodzentyn na czele.
Marsz Niepodległości
11 listopada odbył się również Marsz Niepodległości.
Ponad 100 osób uczciło 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości wychodząc
na Łysicę z flagami narodowymi. W marszu nie zabrakło małych patriotów, którzy dzielnie
towarzyszyli swoim rodzicom.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej
zorganizowali akademię środowiskową

Bieg Niepodległości
w Kielcach
Jak co roku naszą gminę
podczas Biegu Niepodległości
w Kielcach reprezentują miłośnicy biegów. Bieg odbył się 10
listopada, a start głównego biegu na dystansie 10 kilometrów
rozpoczął się o godzinie 11:11.
Oprac. /EŚ/
Uczestnicy Biegu Niepodległości w Kielcach

Zdjęcie: Archiwum gminy, prywatne, e-bodzentyn

Warto pamiętać o tych
i innych miejscach. To ważna
część historii Państwa Polskiego. Zapalenie zniczy na w wielu
wypadkach symbolicznych grobach walczących o Niepodległość Polski, to wyraz pamięci
o tych, którzy zginęli w myśl dewizy: „Bóg, Honor i Ojczyzna”! ”
/Urszula Oettingen
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III Powiatowy Przegląd Pieśni
Patriotycznych w Bodzentynie
W niedzielę 25 listopada
br. w Gimnazjum im. mjr.
Jana Piwnika „Ponurego”
w Bodzentynie odbył się III
Powiatowy Przegląd Pieśni
Patriotycznych zainicjowany przez Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie pana Marcina
Sikorskiego. Wydarzenie
organizowane już po raz
trzeci z dużym zaangażowaniem Samorządu Miasta
i Gminy Bodzentyn pod
patronatem Pana Burmistrza Dariusza Skiby z roku
na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
Niedzielne
uroczystości
to jedno z wydarzeń jakie jest
organizowane na terenie naszej gminy w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości. Przegląd ten nawiązuje
do obchodów upamiętniających 100-lecie odzyskiwania
przez Polskę niepodległości
w dniu 11 listopada 1918 roku.
Dzisiaj, gdy Polska jest krajem wolnym, mamy obowiązek

kultywować zapisane w pieśniach ciężkie losy Polaków
na przestrzeni wieków. Takie
przeglądy to również okazja
do krzewienia kultury narodu
polskiego wśród najmłodszego
pokolenia.
Przegląd rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusza Skiba oraz
Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki
pan Marcin Sikorski witając
zgromadzonych gości i uczestników przeglądu. W ramach
przeglądu wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania krótkich wykładów m.in.
dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen, Dyrektor Gimnazjum
im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” panią Danutę Kolasę oraz
dr Justynę Staszewską, która
wygłosiła wykład nt.: Najważniejszych pieśni patriotycznych.
Wydarzenie cieszące się
coraz większym powodzeniem
z roku na rok przyciąga nowych
wykonawców. Udział w tegorocznej edycji ponad 200 wykonawców z całego powiatu cieszy wszystkich organizatorów,

którzy zapraszają już na edycję
w roku 2019 r. Chóry, zespoły
wokalne, folklorystyczne, soliści
nawet ci rapujący o naszej Ojczyźnie.
Dziękujemy za pracę i szczegółowe oceny dokonane przez
jury w składzie: p. Jerzy Szczyrba, p. Izabela Paszowska, p.
Danuta Kolasa, którzy przyznali
nagrody w następujących kategoriach:
Kategoria młodzież – soliści
I miejsce – Wiktoria Gawron
II miejsce – Julia Skrzeczyna
III miejsce – Natalia Pepaś
Kategoria dorośli – soliści
I miejsce Marek Stępień
II miejsce Lucyna Lipczyńska
III miejsce Jan Szwed
Kategoria młodzież – zespoły
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
II miejsce – 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna
III miejsce – Oliwier Przepióra
i Roksana Kraska

Zdjęcia: /e-bodzentyn
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Kategoria dorośli – zespoły
I miejsce – Grupa Artystyczna
„Golica”
II miejsce – Chór „Nowina”
III miejsce – Wolanie spod Łysicy
Wyróżnienia otrzymali: Julia
Karwas i Zespół Fortato.
W tym roku zarówno zespoły jak i soliści zaprezentowały
bardzo wysoki poziom. Podczas występów na sali panowała miła i przyjemna atmosfera
a widownia często włączała się
do wspólnego śpiewania. Wszyscy wykonawcy nagradzani byli
gromkimi brawami.
Na zakończenie Burmistrz
MiG Bodzentyn podziękował
za tak liczny udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych. Słowa podziękowania skierował pod adresem jury
za ich trudną pracę, podziękował
również opiekunom, którzy przygotowali młodzież oraz dyrekcji szkoły za udostępnienie sali
na zorganizowanie tak wspaniałej i pięknej lekcji patriotyzmu.
/MGCKiT
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Międzyszkolny konkurs plastyczny
„100 lat Niepodległości Polski”
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Dzisiaj żyjemy w wolnej
Polsce, jednak pragniemy pamiętać i przekazać dzieciom
i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów, stawiać
za wzór tych, którzy w historii
naszej Ojczyzny zapisali się
złotymi zgłoskami.
„100 lat Niepodległości Polski”- pod tym hasłem został zorganizowany Gminny Konkurs
Plastyczny w SP w Św. Katarzynie. Celem konkursu było rozbudzenie postaw patriotycznych,
popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania Niepodległości
przez Polskę oraz rozwijanie
inwencji twórczej i wspieranie
artystycznych talentów uczniów.

Zdjęcie: /Archiwum szkoły

Setna rocznica odzyskania Niepodległości Polski
to doniosła i wyjątkowa
okazja, aby zachęcić
wszystkich do oddania
czci bohaterom za ich męstwo i ofiarność, dlatego
musimy mówić młodemu
pokoleniu o rzeczach
trudnych, patriotyzmie,
polskości, bohaterach
narodowych.

Do konkursu zgłoszono ponad 50 prac. Uczestnikami byli
uczniowie klas IV-VII ze SP
w Bodzentynie, Wzdole Rządowym i Św. Katarzynie. Cieszymy się, że dzieci przygotowały
tak piękne prace. Wybór był
trudny, prace były pomysłowe
i staranne. Uczniowie korzystali

z różnych technik plastycznych.
Najciekawsze z nich zostały wyróżnione i nagrodzone. I miejsce w konkursie zajął uczeń
z SP we Wzdole Rządowym, II
miejsce zdobyła uczennica z SP
w Św. Katarzynie, III miejsce zajęła uczennica z SP w Bodzentynie. Dodatkowo wyróżniono 2

prace uczniów z Wzdołu Rządowego i Św. Katarzyny.
Gratulujemy
laureatom
konkursu oraz wyróżnionym.
Dziękujemy za liczny udział
i zapraszamy do uczestnictwa
w następnych edycjach konkursu.
SP Święta Katarzyna

27 listopada 2018 r.
w Szkole Podstawowej im.
Poetów Doliny Wilkowskiej
w Św. Katarzynie odbył
się wieczór pieśni i poezji
patriotycznej.
Uczniowie klas IV, VI, VII
i VIII zaprezentowali wiersze
wyrażające miłość do Ojczyzny, która w swojej przeszłości
miała zarówno chwile radosne i szczęśliwe jak smutne
i tragiczne. W scenariuszu
wykorzystane zostały utwory poetyckie C. K. Norwida,
W. Szymborskiej, J. Pietrzaka,
Cz. Janczarskiego, które wprowadziły wszystkich w niezwykły nastrój i dostarczyły wielu
wzruszeń. Poezji towarzyszyły
znane wszystkim pieśni patriotyczne, wojskowe i partyzanckie. Wykonanie każdej piosenki

zostało poprzedzone krótkim
komentarzem dotyczącym genezy jej powstania, autora słów
i melodii, okoliczności, w których najczęściej ją śpiewano.
Dla
ułatwienia
wspólnego
śpiewu teksty utworów były
dostępne w specjalnie przygotowanych na tę okoliczność
śpiewnikach. Program zakończono wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.
Spotkanie przebiegało w podniosłej, a jednocześnie miłej
i serdecznej atmosferze. Stało
się okazją do tego, aby choć
na chwilę oderwać się od spraw
codziennych i poddać refleksji
na temat wartości, które powinny być ważne w życiu każdego
Polaka.
Uroczystość ta była kolejnym
wydarzeniem w szkole mającym na celu upamiętnienie 100.

Zdjęcie: /Archiwum szkoły

Wieczór pieśni i poezji patriotycznej

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie
z pewnością na długo pozosta-

nie w sercach i pamięci zarówno
uczniów jak i przybyłych gości.
Magdalena Skrzeczyna
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Zakończenie projektu „Ojczyznę
kochać trzeba i szanować”
w Szkole Podstawowej w Leśnej

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w Szkole Podstawowej w Leśnej. Rozpoczęło
się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Uczniowie zaprezentowali występ przygotowany
pod opieką nauczycieli Barbary
Czernikiewicz i Aleksandry Wójcik zatytułowany „Polsko, ty zawsze wiernych miałaś synów”.
W nim pokazano drogę Polaków
do Niepodległości. Były wiersze,
piosenki i piękne słowa o miłości
Ojczyzny.

Fot. Mirosław Oettingen

Z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości Stowarzyszenie Siekierno Nasza
Ojczyzna wraz ze Szkołą
Podstawową w Leśnej,
przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn, w bieżącym
roku zrealizowało projekt
„Ojczyznę kochać trzeba
i szanować”.

Następnie prof. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna
w podsumowaniu projektu mówiła o wycieczkach uczniów szkoły
do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum im.
Przypkowskich w Jędrzejowie,
Podzamcza Chęcińskiego i Racławic. Na ręce Pani Dyrektor

Beaty Domańskiej-Kózki wręczyła symboliczne biało-czerwone
serce, które przywiozła z Marszu
Niepodległości w Warszawie.
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podziękował organizatorom i uczestnikom projektu za działalność
w zakresie umacniania tradycji
narodowej. Następnie ucznio-

wie otrzymali książki o tematyce historycznej nawiązujące
do 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Uroczystość była ważnym
wydarzeniem dla lokalnej społeczności, wpisując się w obchody Narodowego Święta Niepodległości na terenie Gminy
Bodzentyn. Urszula Oettingen

Dzięki zebranym środkom
kolejne stare i zaniedbanych pomniki odzyskają
dawny blask.
W kwestę na rzecz zapomnianych i zniszczonych pomników co roku angażuje się wielu
mieszkańców, a także władze
samorządowe. W tym roku burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, radni Rady Miejskiej
w Bodzentynie również włączyli
się do kwestowania. Wśród kwestujących nie zabrakło członków
Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, sołtysów, nauczycieli wraz
uczniami, pracowników Miejsko
-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bodzentynie, a także druhów
z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Łącznie w kweście wzięło udział
73 osoby. Pieniądze były zbierane przez dwa dni przy dwóch
bramach na cmentarzu w Bodzentynie.
Podczas tegorocznej XIX
kwesty w Bodzentynie udało się łącznie uzbierać aż
7 538,10 PLN i 500 HUF (forinty). Zebrane fundusze zostaną
przeznaczone na renowacje
grobowca Państwa Majewskich
z początku XX wieku. Zdaniem
organizatorów to bardzo dobry
wynik. Dzięki dotychczasowo
zebranym środkom udało się
odrestaurować kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków.
/EŚ/

Fot. /e-bodzentyn

Podczas XIX Kwesty w Bodzentynie
zebrano ponad 7,5 tysiąca złotych
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„100 lat wolności – 100 lat tradycji”
W niedzielę 18 listopada
br. w Szkole Podstawowej
im. St. Żeromskiego miało
miejsce niezwykłe wydarzenie pn. „100 lat wolności – 100 lat tradycji”.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą św. w kościele pw. Matki
Boskiej Pięknej Miłości, podczas której obecne były poczty
sztandarowe szkół, a także OSP
z Psar. Po mszy władze samorządowe złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem Stefana
Żeromskiego na Placu Żerom-

skiego w Psarach. Dalszy ciąg
uroczystości odbył się w szkole.
Poprowadzili go uczniowie Julia Lach i Sebastian Arczewski,
wraz z innymi uczniami prezentując program artystyczny, niezwykle wzruszający i chwytający
za serce. W programie wzięły
również udział Stowarzyszenie
„Świętokrzyskie Tkaczki”, Stowarzyszenie „Miejska Góra”
na rzecz rozwoju Celin i Podgórza, Stowarzyszenie „Wzdolskie
Kołowrotki”, harcerze działający
przy MGCKiT. Prelekcje wygłosiły
Pani dr Justyna Staszewska oraz

Pani dr hab. prof. UJK Urszula
Oettingen. Wśród przybyłych gości w uroczystości uczestniczyli
Burmistrz Dariusz Skiba, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radni, sołtysi,
dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie, rodzice i mieszkańcy Psar.
Po zakończonych występach
dyrektor SP im. St. Żeromskiego
w Psarach Pani Barbara Świetlik
zaprosiła wszystkich przybyłych
na poczęstunek.
Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Niezwykle ważne
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jest przekazywanie pamięci
o minionych wydarzeniach młodym pokoleniom, ponieważ nic
nie jest dane raz na zawsze
i to co się kiedyś wydarzyło,
może powtórzyć się znowu.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.
Organizatorami wydarzenia
byli: Miejsko – Gminne Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła”
w Psarach, Szkoła Podstawowa
im. St. Żeromskiego w Psarach
Starej Wsi.
/MGCKiT/

Doświadczona, kompetentna, posiadająca uznanie
i autorytet zarówno wśród
dzieci, jak i ich rodziców –
Teresa Belicka, nauczycielka Szkoły Podstawowej im.
Oddziału Armii Krajowej
„Wybraniccy” we Wzdole Rządowym otrzymała
zaszczytny tytuł „Nauczyciela na medal” w powiecie
kieleckim w kategorii
kl. I–III.
Już sama nominacja była dla
Pani Teresy dużym zaskoczeniem. Do konkursu została zgłoszona przez rodziców swoich
wychowanków i była to dla niej
niespodzianka. Uzyskany tytuł
okazał się wielką radością i dla
nominowanej, i dla całej społeczności naszej szkoły.
Pani Teresa uczy w szkole
we Wzdole od początku swojej

pracy, czyli już 31 lat. O swojej
pracy mówi, że „Dziecko trzeba
poznać – każde ma inny charakter i inne zainteresowania,
aby dowiedzieć się więcej nauczyciel musi w pewnym sensie
wejść w rolę ucznia, by skutecznie się porozumieć.
Wiem, że moim uczniom nie
zastąpię mamy, ale zawsze służę im wsparciem – dokładnie
tak, jak w rodzinie. Dzieci cieszą się z tego, że mają w szkole kogoś, do kogo mogą się
zwrócić z każdym problemem
i kto – w razie potrzeby – będzie
strzegł ich sekretów”.
Gratulujemy i życzymy, aby
ten trudny zawód, który wybrała Pani Teresa przynosił Jej tak
jak do tej pory wiele satysfakcji,
sukcesów i radości.
Społeczność
Zespołu Szkół we Wzdole

Zdjęcie: /Archiwum prywatne

Nauczyciel na Medal
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Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
Piesza wycieczka na Sieradowską Górę

Jeszcze w październiku uczniowie klas V–VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-muzycznych pt: SZKOŁA WOLNA
OD UZALEŻNIEŃ „DROGA DO NIKĄD” w wykonaniu multiinstrumentalisty i gitarzysty basowego Grzegorza Stępnia z zespołu Oddział Zamknięty. Serdeczne podziękowania dla Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie za pomoc w organizacji spotkania. 				
Krzysztof Bis

5 października 2018 r. klasy Va i Vc pod opieką wychowawczyń
p. K. Telki, p. A. Góreckiej oraz p. J. Kiczor pomaszerowały na integracyjny rajd na Sieradowską Górę. „Złota polska jesień”, humor
oraz wspólne ognisko w pieczeniem kiełbasek złożyły się na sukces
tej krótkiej, ale udanej wycieczki. 		
Katarzyna Telka

Zdjęcia: /Archiwum szkoły

Warsztaty profilaktyczno-muzyczne

Powitanie jesieni

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym –
„Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

6 października w Schronisku Młodzieżowym w Nowej Słupi
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”. Uczennica naszej szkoły Nikola
Jarosińska pod opieką p. J. Szydy zdobyła zaszczytne II miejsce
na szczeblu krajowym i otrzymała nagrodę oraz gratulację z rąk
władz powiatowych i wojewódzkich.
Joanna Szyda

Uczniowie klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Bodzentynie szukali jesiennych znaków. Było ich
dużo. Zebranymi skarbami udekorowali kapelusze i zaprezentowali
je młodszym kolegom. Emocje towarzyszyły podczas prezentacji
dla dzieci oddziału przedszkolnego. Ale za to zakończyły wspólnym
integracyjnym tańcem.
Wychowawczynie

Poznajemy zawody

„Ku niepodległej”

Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości uczniowie wystawę poświęconą twórcom
niepodległej Polski, wysiłkowi zbrojnemu Polaków w latach 1914
– 1918. Na wystawie znalazły się fotografie z epoki dokumentujące czyn zbrojny Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, wysiłku
dyplomatycznego Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wystawa jest eksponowana w przestrzeni szkolnej i korzystają z niej uczniowie, nauczyciele i wychowawcy.
Gajek Beata

W listopadzie rozpoczął się cykl zajęć „Poznajemy zawody” dla
uczniów klasy III b. Na lekcji tato jednego z uczniów, który pracuje
jako policjant, bardzo ciekawie opowiedział o swojej pracy, co zaowocowało wśród dzieci chęć zostania policjantem.
Dziękujemy za wspaniałe przeżycia i przybliżenie uczniom zarówno pięknego, jak i odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód
policjanta. 			
Drabik Aleksandra
Lesisz Małgorzata

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
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Ślubowania Pierwszoklasistów
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W październiku 2018 r.,
w szkołach podstawowych
na ternie naszej gminy
odbyły się ślubowania
klas pierwszych. W poczet
uczniów sześciu szkół
weszło 110 dzieci.
Ślubowanie
pierwszoklasistów jest wyjątkowym dniem.
To wielkie przeżycie dla wszystkich osób biorących udział
w uroczystości. W tym podniosłym dniu, Pierwszaki składały
przysięgę na sztandary szkół
oraz przygotowały wraz z opiekunami programy artystyczne.
Każde dziecko otrzymało upominki od przedstawicieli klas
starszych, rodziców oraz od burmistrzów.
Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym

Szkoła Podstawowa w Bodzentynie

Szkoła Podstawowa w Śniadce

Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

Zdjęcia: /Archiwum szkół i gminy

Szkoła Podstawowa w Leśnej Starej Wsi
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Pamiętają o swoich przodkach

Z inicjatywy Rodzin pomordowanych podczas pacyfikacji
oraz Komitetu Budowy Pomnika
powstałego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości Wola
Szczygiełkowa
gromadzono
środki na renowację istniejącego
nagrobka poległych na cmentarzu w Dębnie. Większość środków finansowych przekazały
same rodziny poległych, w większości wnukowie, a także sami
mieszkańcy Woli Szczygiełkowej. W budowę pomnika szczególnie zaangażował się ksiądz
prałat Jan Tusień, obecnie proboszcz Parafii Świętego Wojciecha w Kielcach oraz Radna Bożena Wyglądacz przy wsparciu
Komitetu w osobach Jolanty Zacharskiej oraz Kazimierza Drapisza. W dzieło renowacji pomnika
włączył się również Urząd Miasta
i Gminy w Bodzentynie poprzez

Zdjęcie: Archiwum stowarzyszenia

W pierwszą niedzielę
października 2018 roku,
na cmentarzu parafialnym w Dębnie dokonano
odsłonięcia i poświęcenia
pomnika mieszkańców
Woli Szczygiełkowej poległych w czasie II wojny
światowej na cmentarzu
w Dębnie.

wsparcie finansowe projektu pod
nazwą „Kultywowanie pamięci
o mieszkańcach Woli Szczygiełkowej rozstrzelanych podczas
pacyfikacji miejscowości...” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola
Szczygiełkowa i przyznaną dotację w wysokości 5 tys. złotych.
Już we wrześniu na cmentarzu
stanął nowy pomnik z nazwiskami 21 mieszkańców rozstrzelanych przez niemieckich oprawców 25 maja 1943 roku.
W pierwszą niedzielę października w kościele parafialnym w Dębnie odbyła się uro-

czysta Msza Święta w intencji
poległych z Woli Szczygiełkowej
(...). W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Samorządu z Bodzentyna i Nowej Słupii.
Uroczystość uświetniła oprawa
artystyczna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna. Nie mogło również
zabraknąć licznie przybyłych
przedstawicieli z rodzin poległych, nie tylko z Woli Szczygiełkowej i terenu parafii Dębno, ale
również z odległych zakątków
Polski.
Centralnym punktem uroczystości był przemarsz zebranych

na parafialny cmentarz w asyście i przy akompaniamencie
Orkiestry Dętej z symbolicznymi
kwiatami i wieńcami. (...) Płytę
nowo poświęconego pomnika pokryło 21 czerwonych róż
złożonych przez przedstawicieli rodzin, wieńce i wiązanki
od przybyłych delegacji z gmin
Nowa Słupia i Bodzentyn oraz
zaproszonych gości. (...)
Wzruszającym dopełnieniem
tej uroczystości stała się również wizyta przedstawicieli rodzin poległych i zaproszonych
gości w miejscach „pamięci
narodowej” w Woli Szczygiełkowej, gdzie również złożono
wiązanki kwiatów i zapalono
znicze. Bardzo miłym akcentem
stało się spotkanie władz samorządowych z rodzinami poległych w Szkole Podstawowej
w Woli Szczygiełkowej (...).
Niech wspólne działanie
na rzecz kultywowania pamięci
o bohaterach naszej ziemi jednoczy nas wszystkich i przypomina o trwałych i nieprzemijających wartościach, budujących
naszą narodową tożsamość.
Bożena Wyglądacz
Pełna relacja dostępna
na stronie gminy

Mistrz karate w Bodzentynie

Paweł Janusz spotkał się
z młodzieżą PZS w Bodzentynie, a także grupami uczniów
ze S.P. w Psarach i Gimnazjum
w Bodzentynie po to, aby nie tylko porozmawiać o swojej pasji
do uprawiania sportu, lecz także
by zmotywować młodych ludzi,
aby wytrwale dążyć do wyznaczonego celu. A cel jest jeden,
jak mówił: „codziennie starajcie
się być lepszymi nie od innych,
ale od samych siebie”.

Zdjęcie: /Archiwum szkoły

W listopadzie 2018 r. w Powiatowym Zespole Szkół
w Bodzentynie odbyło
się niezwykłe spotkanie
z pięciokrotnym Mistrzem
Świata w Karate Tradycyjnym – Pawłem Januszem,
który jest również głównym trenerem karate i założyciel Akademii Karate
Tradycyjnego.

Na koniec młodzież zadawała pytania Mistrzowi i uczestniczyła w poczęstunku, na którym
widać było ogromne wrażenie
jakie wywarł na młodych lu-

dziach, światowej sławy karateka. Dopytywano o kolejne
spotkania i możliwość wyjazdu
do wioski karate, do której zaprosił wszystkich Paweł Janusz.

Projekt Spotkanie z Mistrzem
współfinansowany
został
ze środków Samorządu Miasta
i Gminy Bodzentyn.
M. Tusień-Kuzka

głos z Bodzentyna

I Marsz Szlakiem Józefa
Piłsudskiego w Górach
Świętokrzyskich
Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości
na terenie gminy Wąchock
i gminy Bodzentyn 5 października 2018 r. odbył się
I Marsz Szlakiem Józefa
Piłsudskiego w Górach
Świętokrzyskich.

Uroczystości rozpoczęły się
w Parszowie, gdzie w Szkole
Podstawowej odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt Józefa
Piłsudskiego i jego pułku w okolicach Parszowa 29 października
1914 r. (...) Następnie złożono
wiązanki kwiatów i zapalono
znicze. Potem przybyli goście
wraz z pocztami sztandarowymi
z miejscowych szkół i ochotniczych straży pożarnych obejrzeli
widowisko
patriotyczno-artystyczne w wykonaniu uczniów
(...).
Kolejna część uroczystości
miała miejsce w Bodzentynie.
Tutaj przedstawiciele władz
samorządowych z Bodzentyna i Wąchocka złożyli kwiaty
i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą nadanie Józefowi
Piłsudskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy
Bodzentyn, pod tablicą poświę-

coną pobytowi Józefa Piłsudskiego w Bodzentynie 30 i 31
października 1914 r., na cmentarzu z I wojny światowej.
O godz. 11. zgromadzeni
wyruszyli spod Urzędu Gminy
na szlak w kierunku Miejskiej
Góry. (...) Na Miejskiej Górze
pod pomnikiem mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” zapaliliśmy znicze. Tutaj przywitał
nas Dyrektor Świętokrzyskiego
Parku Narodowego dr Jan Reklewski, z którym przeszliśmy
szlakiem do Świętej Katarzyny.
Po dołączeniu pocztów sztandarowych z miejscowych szkół oraz
Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych „Jodła” szosą pomaszerowaliśmy do Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.
Przed szkołą, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, głos
zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.
W swoim wystąpieniu podkreślił
potrzebę pamiętania o ważnych
wydarzeniach naszej historii,
które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę Niepodległości po latach zaborów;
dziękował również za liczny
udział w Marszu. Po odmówieniu modlitwy przez proboszcza
ks. Jarosława Majkę dokonano

odsłonięcia tablicy. (...) Po złożeniu wiązanek kwiatów uroczystości kontynuowano wewnątrz
budynku.
Prof. Urszula Oettingen wygłosiła prelekcję poświęconą
pobytowi i pierwszym bojom 1
Pułku Piechoty Legionów Polskich, pod komendą Józefa Piłsudskiego, w 1914 roku. Przypomniała, że już w latach 30.
XX w. planowano upamiętnić
pobyt Piłsudskiego w Świętej
Katarzynie. Niestety przeszkodziła temu wojna. Następnie
odczytano list z gratulacjami
od Wojewody Świętokrzyskiego
Agaty Wojtyszek. Głos zabrał
również Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bodzentynie Wojciech Kózka, który przekazał
na ręce prof. Urszuli Oettingen
księgę pamiątkową poświęconą
Józefowi Piłsudskiemu, pochodzącą ze zbiorów rodzinnych.
Uczniowie zaprezentowali patriotyczny występ nagrodzony
rzęsistymi oklaskami.
W trakcie uroczystości można było otrzymać publikację
autorstwa Urszuli Oettingen: Józef Piłsudski w Górach Świętokrzyskich w 1914 roku. W 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
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I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich odbył się dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób.
Jako pomysłodawca wykonania
tablic i zorganizowania Marszu
pragnę złożyć podziękowania
Instytutowi Pamięci Narodowej
– fundatorowi tablic pamiątkowych, Urzędowi Miasta i Gminy
Bodzentyn na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, Urzędowi Miasta i Gminy Wąchock
z Burmistrzem Jarosławem Samelą, Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Policji
z Bodzentyna, która zabezpieczała nasze przejście, dyrektorom i gronu pedagogicznemu
szkół w Parszowie i w Świętej
Katarzynie, gdzie odsłonięto tablice; dyrektorom, nauczycielom
i uczniom szkół, harcerzom, biorącym udział w Marszu.
Wyrażam nadzieję, że w przyszłym roku znowu spotkamy się
podczas kolejnego II Marszu
Szlakiem Józefa Piłsudskiego
w Górach Świętokrzyskich.
Dr hab. prof. UJK
Urszula Oettingen
Prezes Stowarzyszenia
Siekierno Nasza Ojczyzna
Pełna relacja z Marszu
dostępna na stronie gminy.
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Jubileusz setnych urodzin

Jubilatka przyszła na świat 18
listopada 1918 roku w Psarach.
Aby przypomnieć wydarzenie, które „działo się w osadzie
Bodzentyn dnia 24 listopada
1918 r. o godzinie drugiej popołudniu”, burmistrz miasta i gminy Bodzentyn Dariusz Skiba
odczytał, a następnie wręczył
Solenizantce, wyciąg aktu urodzenia z księgi urodzeń z roku
1918. Z pewnością ten prezent
był najbardziej oryginalnym,
o czym świadczył pojawiający się uśmiech na twarzy Pani
Feliksy oraz wśród członków jej
rodziny.
W tym dniu nie brakowało również tych tradycyjnych
prezentów, jak kwiaty czy listy
gratulacyjne, w tym od premiera Mateusza Morawieckiego,
odczytany przez wicewojewodę
Andrzeja Bętkowskiego.
Burmistrz w imieniu swoim
oraz mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn złożył dostojniej
Jubilatce z okazji Jej 100 urodzin serdeczne gratulacje, wy-

Zdjęcie: /Archiwum gminy

19 listopada 2018 r. z okazji 100. urodzin, Panią
Feliksę Janiec z Wilkowa
odwiedzili przedstawiciele lokalnego samorządu,
województwa świętokrzyskiego oraz kieleckiego
oddziału ZUS ds. świadczeń. Pani Feliksa mimo
swojego wieku cieszy się
dobrym zdrowiem i wyjątkowo dobrą pamięcią.

razy uznania dla przeżytych lat
i życzenia wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne
lata. Gospodarz Gminy dodał
również, że tak okrągły jubileusz jest dla wszystkich mieszkańców powodem do dumy:
– Wszyscy bardzo się cieszymy, że w naszej Gminie mamy
100-latkę. To wspaniałe móc
dożyć takiego wieku w bardzo
dobrej kondycji i z uśmiechem
na ustach. Serdecznie Pani gratulujemy i życzymy kolejnych
100 lat szczęśliwego życia.
Do życzeń dołączyli się były
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Bodzentynie Wojciech Kózka wraz z Anną Obarą (Radną
kadencji 2018 – 2023), którzy
wraz burmistrzem wręczyli solenizantce pamiątkowy grawerton, pokaźnych rozmiarów kosz
pięknych kwiatów oraz ciepły,
puchaty koc.
Pani Feliksa ze wzruszeniem
i uśmiechem przyjmowała okolicznościowe podarunki, serdecznie za nie dziękując. W tak
ważnym dniu nie zabrakło tradycyjnie odśpiewanych przez
wszystkich... „Dwieście lat”.
Jedna z wnuczek Solenizantki podkreśla, iż babcia ma nie-

samowitą pamięć, gdyż pamięta
z imienia i nazwiska wszystkich
członków rodziny, a szczególnie swoich potomków. Z kolei
syn Pani Feliksy opowiedział
o jednym z wnuczków, który wyjątkowo uwielbia spędzać czas
z babcią i słuchać jej opowieści
o dawnych czasach.
Pani Feliksa ma czworo dzieci, dwóch synów i dwie córki,
a także doczekała się dwadzieścioro siedmioro wnucząt, pięćdziesięcioro pięcioro prawnucząt i dwadzieścioro troje pra
prawnucząt.
/EŚ/

Gmina Bodzentyn zakupiła 230 sztuk drzew
i krzewów miododajnych,
które zostały przekazane
członkom Koła Pszczelarskiego z terenu gminy
Bodzentyn.
Nowych nasadzeń dokonano w Celinach, Sieradowicach
Pierwszych, Dąbrowie Górnej,
Bodzentynie i Grabowej. Podobnie jak w latach ubiegłych
zakup roślin miododajnych był
sfinansowany ze środków dotacji przekazanej Gminie Bodzentyn przez Powiat Kielecki.
Kwota 2 tysięcy złotych została

przeznaczona m.in. na ozdobne
jabłonie, grusze, jarzęby, klony,
lipy, śliwy ałycze, pigwowce,
trzmieliny pospolite, irgi i derenie jadalne. W ciągu ostatnich
5 lat na terenie gminy Bodzentyn dzięki dotacjom z Powiatu
Kieleckiego zakupiono i nasadzono ponad 860 sztuk roślin
miododajnych.
Nasadzenia drzew i krzewów
miododajnych mają na celu
zwiększenie populacji pszczół,
których liczba w ostatnich latach
spada na skutek chorób rodzin
pszczelich jak również stosowania pestycydów.
J. Gawlik

Zdjęcie: /Archiwum gminy

Rośliny miododajne dla pszczelarzy

głos z Bodzentyna
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Dariusz Skiba Burmistrz Bodzentyna

– Przyjacielem Świętokrzyskiego
Parku Narodowego

W czasie spotkania przedstawiciele obu instytucji zaprezentowali realizowane wspólnie
przedsięwzięcia.

W dowód uznania zasług
na polu kierowania rozwojem
Gminy Bodzentyn, a także
z poszanowaniem chronionego przez Świętokrzyski Park
Narodowy dziedzictwa przyrodniczego oraz budowania
świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję
walorów ŚPN, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Jan Reklewski wręczył Burmistrzowi Dariuszowi Skibie statuetkę „Przyjaciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.
Oprac. /EŚ/

Zdjęcia: /e-bodzentyn

W październiku 2018 r.
w budynku dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie,
z inicjatywy dr inż. Jana
Reklewskiego Dyrektora
ŚPN, podsumowujące
wieloletnią i owocną współprace między Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,
a Gminą Bodzentyn.

Zmarł mgr Stefan Rachtan, regionalista
i Honorowy Obywatel Bodzentyna
Stefan Rachtan Honorowy
Obywatel Miasta Bodzentyn ur.
16 listopada 1932 r. w Dąbrowie
pow. kielecki, syn Jana i Władysławy z Goździów. Żonaty, żona
Krystyna z domu Wołczyk, ojciec
dwójki dzieci Bogusławy i Michała.
Ukończył Szkołę Podstawową
w Bodzentynie w 1948 r., Państwowe Liceum Pedagogiczne
w Bodzentynie w 1951 r. Po ukończeniu liceum rozpoczął pracę
w Szkole Podstawowej w Bodzentynie jako nauczyciel w latach 1955 – 1962 r., był zastępcą kierownika szkoły. W 1963 r.
podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie jako
nauczyciel języka polskiego.
Od 1970 r. był zastępcą dyrektora
a od 1974 r. Dyrektorem Liceum
Ogólnokształcącego,
Liceum
Zawodowego Rolniczego oraz
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Fot./Archiwum prywatne

Dożył 86 lat. Przez kilkanaście lat był dyrektorem
bodzentyńskiego liceum.
Autor cennych publikacji dotyczących regionu,
zwłaszcza Bodzentyna.

w Bodzentynie, pracując na tym
stanowisku do chwili przejścia
na emeryturę tj. do roku 1991 r.
W czasie pracy zawodowej
systematycznie doskonalił swoje
wykształcenie. I tak: w 1961 r.
ukończył Wydział Filologiczno –
Historyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, w roku
1973 Studia Podyplomowe dla
nauczycieli języka polskiego.
W 1978 r. ukończył Studia Podyplomowe z organizacji i zarządzania dla dyrektorów szkół
ogólnokształcących w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Od najmłodszych lat związany
był ze środowiskiem Bodzentyna.
Czynnie uczestniczył w działalności społecznej, organizatorskiej
i redakcyjnej pełniąc wiele funkcji.
Był min.: Radnym Gromadzkiej
i Gminnej Rady Narodowej – również jako jej przewodniczący w latach 1982 -1989, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej
Spółdzielni w Bodzentynie, Prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie w latach 1956 – 1970. Był
współzałożycielem Towarzystwa
Przyjaciół Bodzentyna w 1972 r.
a od 1992 r. pełnił funkcję Prezesa TPB.
Jako regionalista interesował
się historią i zabytkami Bodzentyna i okolic. Był przewodnikiem
dla wycieczek i zorganizowanych
grup po zabytkach Bodzentyna.
Tematykę zabytkową i historyczną Bodzentyna prezentował jako
prelegent na licznych konferencjach, seminariach i sympozjach
naukowych. Jako nauczyciel
emeryt nie tracił kontaktu ze szkołami, zapoznając młodzież z historią naszego miasteczka. Ponadto do ostatnich dni swego

życia był aktywnym członkiem
Stowarzyszenia
Absolwentów
Szkół Średnich w Bodzentynie.
Za całokształt pracy zawodowej i działalność społeczną był
wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Był Laureatem nagród
Ministra Oświaty i Wychowania
II stopnia w 1972 r., I stopnia
w 1978 r., i nagrody specjalnej
w 1986 r.. Odznaczony został
także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
i Srebrnym Krzyżem zasługi,
złotą odznaką „Za zasługi dla
Kielecczyzny” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.
Dzięki Jego staraniom zostało
wydane wiele cennych publikacji
o historii naszego miasteczka.
Był redaktorem i współautorem
Kronik jubileuszowych na 80-cio,
90-cio i 100 lecie Szkół Średnich
w Bodzentynie. Ponadto był autorem wielu artykułów, które ukazywały się w prasie regionalnej.
Pan mgr Stefan Rachtan był
skarbnicą wiedzy o historii naszego miasteczka.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!
/TPB/
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Nowe stroje dla zespołu „Leśnianie”
Gmina Bodzentyn zakupiła
15 kompletów damskich
strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Leśnianie” działającym przy
Stowarzyszeniu Gospodyń
Wiejskich w Leśnej.

Zdjęcie: /Archiwum gminy

Zakup obejmował zdobione
gorsety, spódnice z tasiemkami,
bawełniane halki. Nabycie strojów było możliwe dzięki dotacji
w wysokości 4.020,00 zł, którą
Gmina Bodzentyn otrzymała
z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach konkursu „Odnowa
Wsi Świętokrzyskiej na 2018
rok”. Pozostała brakująca kwota
pochodziła z budżetu gminy.
/JG/

Sukces naszych zespołów
na scenie kieleckiego WDK

Podczas Świętokrzyskiego
Przeglądu Teatrów Wiejskich,
gdzie prezentowało się dziewięć grup artystycznych z całego województwa, wystąpiły trzy
zespoły z naszej gminy. Zespół
„Świętokrzyskie Jodły” z obrzędem „Ocepiny”. Jest to kolejny
obrzęd z cyklu „Wesele Świętokrzyskie”, do którego scenariusz
napisała Lucyna Lipczyńska.
Następnie na deskach WDK wystąpił zespół „Wzdolskie Kołowrotki”, który tym razem pokazał
„Piecenie chleba”. Natomiast
zespół „Leśnianie” zaprezentował obrzęd „Wesele”. Prezentacje naszych zespołów spotkały
się z dużym aplauzem widowni,
a Rada Artystyczna doceniła

Zdjęcie: Archiwum prywatne

W niedzielę, 2 grudnia
2018 r. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach odbył się Świętokrzyski Przegląd Teatrów
Wiejskich, w którym brali
udział artyści ludowi z naszej gminy.

walory artystyczne wszystkich
naszych zespołów.
Pierwsze miejsce po raz kolejny zajęły „Świętokrzyskie Jodły”,
drugie „Leśnianie”, a „Wzdolskie

Kołowrotki” tym razem zdobyły
wyróżnienie. Jest to ogromny
sukces naszych zespołów, które od lat prezentują się podczas
tego konkursu. Należy nadmie-

nić, że poziom artystyczny był
bardzo wysoki i wyrównany.
Gratulujemy nagród i życzymy dalszych sukcesów.
/DS/
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Zygmunt Sitek trener sportowców
z Bodzentyna, cz.4
Bodzentyńscy sportowcy
XXI wiek witali dalej znaczącymi sukcesami. Jednocześnie w 2003 r. Klub
Sportowy MKS „Jodła”
Bodzentyn zmienił nazwę
na Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy „Jodła”
Bodzentyn.

W 2000 r. w Ogólnopolskich
Zawodach w Biathlonie Letnim
w Zakopanem Ewa Kisiel zajęła
III miejsce. W 2002 roku w Ogólnopolskich Zawodach w Biathlonie Letnim w Dusznikach- Zdroju
III miejsce zdobył Paweł Laskowski. W tym też roku w Ogólnopolskich Zawodach o Puchar
Śląska II miejsce zajął Paweł
Sikora, a III miejsce Przemysław
Szmalec.
W 2003 r. w Mistrzostwach
Polski Ligi Obrony Kraju Piotr
Sikora uplasował się na II miejscu, a Mariusz Kupis na miejscu
III. W Ogólnopolskich Zawodach
w Biathlonie Letnim w Zakopanem Przemysław Szmalec
zdobył brązowy medal. W następnym roku w Ogólnopolskich
Zawodach o Puchar Śląska
w Chorzowie Tomasz Kupis zdobył złoty medal, a Piotr Sikora
medal brązowy. W 2005 r. na tych
samych zawodach Mariusz Kupis zajął I miejsce, a Piotr Sikora
III miejsce, zaś na Ogólnopolskich Zawodach w Biathlonie
Letnim w Zakopanem III miejsce
zdobyła Magdalena Milanowska. Zawodniczka ta startując
w Zawodach Makroregionowych
w Biathlonie Letnim w Warszawie zdobyła złoty medal. Również złoty medal na tych samych
zawodach wywalczył Artur Kowalik.
Na Otwartych Mistrzostwach
Polski LOK w Tarnobrzegu
w 2006 r. drużyna chłopców:
Łukasz Laskowski, Mariusz
Kupis i Dariusz Rusak zajęła
I miejsce, a drużyna dziewcząt:
Paulina Milanowska, Magdalena Milanowska i Edyta Harabin
miejsce III. Na Ogólnopolskich
Zawodach w Biathlonie Letnim
w Dusznikach-Zdroju w 2006 r.
Ewa Łakomiec zdobyła brązowy
medal. Rafał Kaleta na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach

Polski w Biathlonie Letnim
w Warszawie w 2006 r. wywalczył I miejsce, Jacek Kiczor II
miejsce, Magdalena Milanowska III miejsce. Na tych samych
zawodach drużyna dziewcząt:
Paulina Milanowska, Magdalena Milanowska, Ewa Łakomiec
i Renata Górecka w biegu sztafetowym wywalczyła złoty medal, a drużyna chłopców: Rafał
Kaleta, Jacek Kiczor, Jarosław
Cybulski i Piotr Cybulski zdobyła
medal srebrny.
Po udanych startach zawodników ULKS „Jodła” w Mistrzostwach Polski LOK w Sportach
Obronnych, województwo świętokrzyskie dostąpiło zaszczytu
organizowania tych zawodów
na swoim terenie. Ze względu
na to, że strzelnica bodzentyńska od dłuższego czasu wymagała remontu, a trener Zygmunt
Sitek, mimo iż pukał do niejednych drzwi prosząc o środki finansowe nie otrzymał wsparcia
na modernizację obiektu, zdecydowano, że gospodarzem Mistrzostw Polski LOK w Sportach
Obronnych w 2007 r. będą Starachowice.
Na tych zawodach dziewczęta ULKS „Jodła” Bodzentyn:
Paulina Milanowska, Magdalena
Milanowska i Aneta Kołomańska w konkurencji Cross Strzelecki zdobyły srebrny medal.
Również w tym roku w Ogólnopolskich Zawodach w Biathlonie Letnim o Puchar Śląska
w Chorzowie zawodnik bodzentyńskiego klubu Jacek Kiczor
zdobył II miejsce. Na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików w Biathlonie Letnim
rozgrywanych w Warszawie
w 2007 r. zawodnicy ULKS „Jodła” potwierdzili swoją przynależność do ścisłej czołówki krajowej: Rafał Kaleta zajął I miejsce,
Ewa Łakomiec miejsce II, Piotr
Cybulski także II miejsce, Paulina Styczeń miejsce III.
W 2008 r. w Mistrzostwach
Polski LOK o Puchar Ministra
Obrony Narodowej drużyna
dziewcząt klubu „Jodła” zdobyła
srebrny medal. Medal ten wywalczyły: Paulina Milanowska,
Magdalena Milanowska i Aneta
Kołomańska. Również srebrny

Zwycięzcy kolejnych zawodów w towarzystwie
Zygmunta Sitka
medal na tych zawodach zdobyli ich klubowi koledzy: Rafał
Kaleta, Piotr Cybulski i Jarosław
Cybulski.
Rok później na Międzywojewódzkich
Zawodach
w Biathlonie Letnim w Warszawie sztafeta: Agnieszka Góźdź,
Magdalena Bujnowska, Katarzyna Hajdenrajch i Anna Kózka
zajęła II miejsce. Drużyna chłopców w składzie: Piotr Cybulski,
Karol Milanowski, Tomasz Kita
i Piotr Matysek zajęła również
II miejsce. Pomyślne starty indywidualne w tych zawodach
należały do Agnieszki Góźdź,
która wywalczyła srebrny medal,
Magdaleny Bujnowskiej zdobywczyni brązowego medalu, Karola
Milanowskiego, który także zdobył medal brązowy i Katarzyny
Hajdenrajch z miejscem IV.
W Ogólnopolskich Zawodach
w Biathlonie Letnim o Puchar
Śląska w Chorzowie w 2009 r.
zawodniczka bodzentyńskiego
klubu Magdalena Bujnowska
zajęła II miejsce, a jej klubowy kolega Piotr Cybulski miejsce III. Po udanych startach
w zawodach ogólnopolskich wyżej wymienieni zawodnicy zostali
powołani do Kadry Polski Młodzików – nadziei polskiego biathlonu. Z powodzeniem startowali
w Międzynarodowych Zawodach
w Biathlonie Letnim w Dusznikach-Zdroju w 2009 r., plasując
się w pierwszej dwudziestce
w obsadzie europejskiej.
W Otwartych Mistrzostwach
Polski LOK w Sportach Obronnych rozgrywanych ponownie
w Starachowicach w 2009 r.,
zarówno drużyna dziewcząt jak
i chłopców ULKS „Jodła” zdoby-

ła złoty medal. Sukces ten to zasługa: Magdaleny Bujnowskiej,
Agnieszki Góźdź, Katarzyny Hajdenrajch, Anny Kózki, Krzysztofa
Pankowskiego, Piotra Pochecia,
Wiktora Dziuby i Piotra Cybulskiego.
Bardzo udanie rozpoczęli sezon 2010/2011 zawodnicy klubu
„Jodła” – Agnieszka Góźdź, Piotr
Pocheć, Krzysztof Pankowski
i Marek Dziuba startując w Ogólnopolskich Zawodach w Biathlonie Letnim w Dusznikach-Zdroju
i w Zakopanem, zajmując czołowe lokaty.
Uczniowie zrzeszeni w klubie
„Jodła” od 1978 r. brali systematycznie udział w zawodach
sprawnościowo-obronnych pod
nazwą „Sprawni jak żołnierze”
i w zawodach typowo strzeleckich „O srebrne muszkiety”.
Kilkakrotnie, wygrywając poszczególne etapy eliminacji tych
zawodów, reprezentowali Kielecczyznę na arenie centralnej.
Do reprezentantów naszego województwa w tych dyscyplinach
sportu należeli: Renata Sitek,
Anna Sitek, Jolanta Sikora, Bożena Barwicka, Ewa Maj, Barbara Nadziałek, Martyna Papaj,
Paulina Rubinkiewicz, Sabina
Zwada, Magdalena Milanowska, Paulina Milanowska, Aneta
Kołomańska, Renata Górecka,
Przemysław Kupis, Dariusz Dębicki, Przemysław Szmalec, Tomasz Waciński, Paweł Sikora,
Paweł Laskowski, Piotr Sikora,
Łukasz Laskowski, Mariusz Kupis, Krzysztof Pankowski, Piotr
Pocheć, Wiktor Dziuba i Marek
Dziuba.
Urszula Oettingen
Anna Sitek

