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W numerze
Jaki był ten rok? –
wywiad z burmistrzem
Dariuszem Skibą

Najserdeczniejsze
życzenia z okazji
Świąt Bożego
Narodzenia
oraz
nadchodzącego
Nowego 2020 roku

n Czytaj, str. 2-3

Kolejne drogi będą
wyremontowane

składają
Teresa Bzymek
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn
Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza

W listopadzie w Starostwie
Powiatowym w Kielcach podpisano z Wykonawcami umowy na remont dróg powiatowych w miejscowościach
Psary Podłazy oraz Leśna
i Siekierno. Dodatkowo Burmistrz podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na
dofinansowanie remontu dróg
gminnych w Siekiernie
n Czytaj, str. 3

Złote Gody
w Gminie Bodzentyn
Kilkadziesiąt par otrzymało medale Prezydenta RP Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Czytaj, str. 6
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Podsumowanie 2019 r. – wywiad z bur
20 listopada, minęło
dokładnie 12 miesięcy,
od momentu oficjalnego
zaprzysiężenia Dariusza
Skiby na urząd burmistrza
miasta i gminy Bodzentyn.
Co działo się w ciągu tego
roku? Zapraszamy do
wywiadu.
Głos z Bodzentyna: - Panie
Burmistrzu, ponad rok temu
deklarował Pan kontynuację
rozpoczętych inwestycji i tym
samym utrzymanie dotychczasowego kierunku rozwoju
miasta i gminy Bodzentyn. Jak
ocenia Pan mijający rok swojej
pracy w urzędzie?
Burmistrz: - Rozpoczęte projekty, na które dostaliśmy dofinansowania wciąż realizujemy.
Oczywiście są one na różnym
etapie wykonawczym. Cały czas
trwa remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
na potrzeby Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie. Wartoć projektu
to ponad 2,5 milionów złotych.
Do końca roku dr Czesław Hadamik, który prowadził w wakacje
intensywne prace archeologiczne mające na celu przybliżenie
i sprecyzowanie historii zamku
ma dostarczyć wyniki tych prac.
Informacje te są niezbędne do
przeprowadzenia dalszych prac
rewitalizacyjnych w ramach projektu „Śladami Kultury Benedyktyńskiej”. Wciąż trwają prace nad
skanalizowaniem gminy oraz
modernizacją oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Realizujemy
również projekty z korzyścią dla
szkół i uczniów oraz seniorów.
Jeżeli mówimy o inwestycjach
to mijający rok jest pełen wrażeń
związanych z różnymi postępowaniami sprawdzającymi przez
organy ścigania takich jak policja
czy prokuratura. Odnoszę wrażenie, że wąskiej grupie osób mieszkających w naszej gminie szereg
prowadzonych i zakończonych
inwestycji wręcz przeszkadza.
Swoje frustracje chcą rozładować
poprzez składnie skarg, donosów
na działalność gminy. Miałem powstrzymać się od komentarza na
ten temat, ale jako gospodarz gminy mam obowiązek podzielić się
tymi informacjami ze społeczeństwem. Od początku roku trwają
czynności sprawdzające między
innymi budowy tymczasowej

drewnianej kładki na rzece Psarce
przy ul. Armii Krajowej w Bodzentynie, budowy drogi z Wilkowa do
Krajna, zakupu działek pod parking w Św. Katarzynie i pod świetlicę w Celinach, zabezpieczenia
murów zamku w Bodzentynie, budowy siłowni zewnętrznych i placów zabaw w sołectwach, budowy
świetlicy w Celinach, umorzenia
podatków, budowy dróg na terenie
gminy, wynagrodzenia niektórych
pracowników, budowy kanalizacji
realizowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, budowy wodociągu Bodzentyn ul.
Zadworska – Leśna Stara Wieś.
Trudno jest mi określić w sposób
jednoznaczny zachowanie tychże
ludzi. Prawdopodobnie chcą w ten
sposób sparaliżować pracę urzędu i w pewien sposób zniechęcić
do dalszej pracy i rozwoju naszej

dernizacja oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie obejmuje likwidację części starych obiektów technologicznych, budowę nowych
i modernizację pozostałej części.
Niezwykle ważnym celem realizacji tej inwestycji jest przystosowanie obiektu do standardów i norm
europejskich oraz polskich dotyczących oczyszczania ścieków.
Dodatkowo możliwe będzie przyjęcie zwiększonej ilości ścieków
z terenów nowo przyłączanych
16 miejscowości Aglomeracji Bodzentyn, o których wspominaliśmy
w poprzednich artykułach. Do
końca grudnia 2020 roku powstanie w pełni funkcjonalna i pracująca oczyszczalnia. Warto wspomnieć, iż Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych, które realizuje ów
projekt, zwiększyło kwotę dofinansowania o ponad 4 milionów

gminy. Sądzę, że będą zawiedzeni ponieważ taka złośliwość z ich
strony jeszcze bardziej mnie mobilizuje do dalszej aktywności na
rzecz inwestowania w gminie Bodzentyn.
GzB: - Po wielu latach oczekiwań wreszcie nadszedł czas
zmian w gospodarce wodno –
ściekowej Gminy Bodzentyn.
Jak realizowany jest projekt
dotyczący
uporządkowania
gospodarki wodno- ściekowej
w aglomeracji Bodzentyn?
- Z początkiem lipca tego roku
rozpoczęła się budowa długo
oczekiwanej przez mieszkańców
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków w Bodzentynie o wartości ponad 25 milionów złotych. Prace kanalizacyjne trwają równolegle na trzech
odcinkach w Dąbrowie Górnej,
a już niebawem rozpoczną się
w kolejnych miejscowościach. Mo-

złotych. Drugą oczyszczalnię
ścieków – w Świętej Katarzynie –
oddano już do użytku w połowie
tego roku. Wartość przetargowa
inwestycji to ponad 6 milionów
złotych. Prace budowlano – montażowe trwają przy modernizacji
stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół.
Z kolei projekt rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody
na ul. Opatowskiej w Bodzentynie
jest w końcowej fazie realizacji.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych podpisało umowę na projekt
wykonania dwóch studni przy ulicy Suchedniowskiej oraz Opatowskiej. Kolejną ważną zmianą jest
wymiana wszystkich wodomierzy
i montaż nakładek radiowych do
zdalnego odczytu, co zdecydowanie usprawni rozliczanie opłat. Połączono wodociąg miejscowości
Psary Podłazy z Huciskiem oraz
wybudowano wodociąg od ul.
Zadworskiej do Leśnej Starej Wsi.

Trzeba podkreślić, że bez powołania przed trzema laty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie
mówilibyśmy dziś o tych wszystkich działaniach związanych z gospodarką wodno – ściekową.
GzB: - Kolejne z priorytetowych działań na pierwszy rok
drugiej kadencji to rozwój infrastruktury turystycznej poprzez
rozbudowę oświetlenia, modernizację dróg i ścieżek rowerowych. Co udało się robić w tych
dziedzinach?
- Niebawem gmina będzie
dysponować kolejnymi dokumentacjami projektowymi oświetlenia
ulicznego w miejscowościach
Wzdół Parcele, Siekierno oraz ul.
Kieleckiej w Bodzentynie w rejonie
ośrodka narciarskiego. Powstało
nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Wzdół Parcele, drugi
z trzech etapów w Orzechówce,
Wilkowie na ulicy Łysogórskiej,
na odcinkach dróg łączących Celiny z Dąbrową oraz część przy
szkole w Leśnej Starej Wsi. Warto
przypomnieć, że posiadamy już
kompletną dokumentację projektową na inne odcinki w miejscowościach: Podgórze, Psary Kąty
– Podlesie, Psary Stara Wieś,
Grabowa, Śniadka Parcele, Wilków ul. Łysogórska od Ciekot,
Święta Katarzyna ul. Kielecka,
ul. Młynarska oraz Orzechówka.
Projekty te mają ważność zgłoszenia średnio do połowy 2021
roku dlatego będziemy je sukcesywnie realizować. Muszę się
też nieskromnie pochwalić, iż
w tym roku po skutecznych staraniach otrzymaliśmy dodatkowy
milion złotych dofinasowania na
wybudowanie ścieżki rowerowej
o długości ponad 3,5 km, która
będzie przebiegała wzdłuż drogi
wojewódzkiej numer 751 w granicach Świętokrzyskiego Parku
Narodowego prowadzącej od
Podgórza przez Świętą Katarzynę
w kierunku Krajna. Wzdłuż terenu Parku wykarczowane zostały
pnie drzew pozostałe po wycince,
a trasa ścieżki zaczyna być już
widoczna. W ramach tego projektu rozpoczęta jest już budowa
budynku na parkingu w Świętej
Katarzynie, w którym będą toalety, punkt informacji turystycznej,
miejsce na bankomat. Wokół budynku powstaną miejsca dla rowerów, zieleń i ławki do odpoczynku.
Wartość całego zadania to ponad
5 mln zł, z czego ponad 1,5 mln

rmistrzem Skibą
z budżetu gminy.
GzB: - W obecnym roku nie
zabrakło remontów dróg, zarówno tych gminnych jak i powiatowych oraz wojewódzkich.
Jakie starania poczyniono, aby
poprawić infrastrukturę drogą
na terenie Gminy Bodzentyn?
- Bieżący rok był rokiem współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach. Napisaliśmy
siedem wniosków na remonty
dróg na terenie Gminy. Zadania,
które uzyskały wsparcie będą
realizowane w przyszłym roku
w miejscowościach Leśna Stara
Wieś (droga powiatowa od targowicy), Siekierno oraz Psary Podłazy. W październiku odebrano
wyremontowane i przebudowane
odcinki dróg gminnych w miejscowościach od Śniadki Parcele do Śniadki Trzeciej o dł. 1,6
km. Cieszę się, że najważniejsza
inwestycja – przebudowa dróg
wojewódzkiej 751, 752 Podgórze
– Bodzentyn – Dąbrowa Dolna
wraz z budową ronda – w końcu
została zakończona poprawiając
bezpieczeństwo i wizerunek naszych miejscowości. Czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu u wojewody dotyczące dofinansowania
przebudowy dróg powiatowych
w miejscowości Święta Katarzyna – Wilków – Ciekoty (budowa
ciągu pieszo rowerowego), Bodzentyn ul. Żeromskiego – Psary
Stara Wieś (budowa chodnika)
oraz przebudowa drogi gminnej
Bodzentyn ul. Piłsudskiego.
GzB: - Panie Burmistrzu, jakie dla samorządu są skutki
decyzji rządowych o obniżce
podatków, zwolnieniu osób do
26. roku życia z podatku dochodowego, podwyżce wynagrodzeń pracowników w związku
z nową stawką minimalnego
wynagrodzenia oraz podwyżce
wynagrodzeń nauczycieli?
- Niezaprzeczalnie podniesienie płacy oraz ustawowe zmiany
w zakresie podatku PIT pozytywnie wpływają na sytuację finansową pracujących Polaków, ale
w istotnej części są realizowane
kosztem samorządów. Większe
wydatki związane z decyzjami

rządu nie są odpowiednio rekompensowane na przykład subwencja oświatowa. Deficyt środków
finansowych na 2020 rok, z uwagi
na wejście w życie nowych ustaw,
wynosi ponad 3 miliony. W jego
skład wchodzą wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi
szkół z najniższą krajową oraz
wysługą lat, to jest kwota rzędu
380 tysięcy złotych; wzrost wynagrodzeń pracowników gminy,
w tym osób na umowach zleceniach z zakresu opieki przy dowozach – kwota 120 tysięcy złotych
oraz dodatkowo skutki podwyżek
nauczycieli w roku 2020 to jest
kwota 2 milionów złotych. Do tego
należy doliczyć jeszcze kwotę
niższej subwencji oświatowej około 400 tysięcy złotych - spowodowaną zmniejszoną liczbą dzieci
w związku z wygaszeniem gimnazjów. W sumie wydatki na oświatę
w 2018 roku wyniosły prawie 19
milionów złotych, natomiast subwencja państwa tylko nieco ponad
10 milionów złotych. Z budżetu
gminy należało zatem dołożyć
niecałe 9 milionów złotych. Rok
obecny wcale nie jest lepszy. Szacujemy, że w tym roku na oświatę
dołożymy około 7,5 milionów złotych. Z kolei przyszły rok będzie
dla nas bardzo trudny. Ze względu
na kolejny spadek wysokości subwencji oświatowej, wzrost wydatków na oświatę wyniesie około
2,5 miliona złotych. Trzeba mieć
świadomość, że budżet będzie
mocno oszczędnościowy. Z pewnością będziemy ograniczać wydatki, jednak teraz jest za wcześnie, aby mówić o konkretach.
GzB: - Dziękuję bardzo za
rozmowę.
- Dziękuję. Na koniec z okazji
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Bodzentyn życzę
aby świąteczny nastrój sprawił, że
będziemy dla siebie bardziej serdeczni, życzliwi, pełni wiary i optymizmu. Z nadzieją spoglądajmy w
przyszłość, niech Nowy 2020 Rok
obdarzy dobry zdrowiem, spełnieniem marzeń oraz daje satysfakcję i siłę do pokonywania nowych
wyzwań. Dobrego Roku!

OŚWIATA
Liczba uczniów
Liczba etatów nauczycieli
Liczba pracowników obsługi szkół
Kwota subwencji oświatowej
* rok budżetowy (2018 i 2019)

stan na 30.09.2018 r.
972
134,62
71

stan na 30.09.2019 r.
863
132,12
67

10 169 085,00

10 468 613,00
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Dwie propozycje zadań
Do 30 listopada do
Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie wpłynęły
dwa projekty zadań, które
obecnie są poddawane
weryfikacji formalnoprawnej.
Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżet
Obywatelskiego w 2020 r. łącznie wynosi 91 001,91 zł.
Do końca grudnia Burmistrz
poprzez właściwe referaty merytoryczne ma czas na zweryfikowanie
i ocenę złożonych formularzy oraz
podać do wiadomości publicznej
ostateczną listą projektów.
Autorzy pierwszego wniosku
proponują
zagospodarowanie
terenu wokół Ośrodka Zdrowia
w Bodzentynie poprzez utworzenie 10 miejsc postojowych oraz
obsadzenie terenów zielonych
roślinami ozdobnymi przy jednoczesnym wzmocnieniu skarp
znajdujących się na ternie przy

budynku. Szacunkowy koszt realizacji projektu to około 91 tys.
z. Drugi wniosek złożyli druhowie
z OSP w Bodzentynie. Kwotę 91
tysięcy chcą przeznaczyć na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego, sprzęt oświetleniowy,
armaturę wodną, ubrania bojowe
i osobistą ochronę ratowników
oraz sprzęty zapewniające bezpieczeństwo strażaków.
W trzecią lub czwartą niedzielę stycznia odbędzie się głosowanie nad wnioskami, które
pozytywnie przejdą weryfikację
formalną. Niebawem zostanie
ogłoszony dokładny termin głosowania nad Budżetem Obywatelskim na rok 2020.
/Oprac. EŚ/

Remonty dróg w Leśnej,
Siekiernie oraz Psarach Podłazy

Fot. Powiat Kielecki
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W listopadzie w Starostwie
Powiatowym w Kielcach podpisano z Wykonawcami umowy
na remont dróg powiatowych
w miejscowościach Psary Podłazy oraz Leśna i Siekierno. Dodatkowo Burmistrz podpisał umowę
z Wojewodą Świętokrzyskim na
dofinansowanie remontu dróg
gminnych w Siekiernie.
Umowa remontu drogi w Psarach Podłazach (1,31 km) opiewa na kwotę 629 701 zł. Kwota
dofinansowania wynosi 503 761
zł. Środki Gminy i Powiatu wyniosą po 62 970 zł. Termin wykonania zadania ustalono na
dzień 30.06.2020 r.
Z kolei koszty remontu drogi
powiatowej nr 0582T w miejscowości Leśna i Siekierno (3,22

km) zgodnie z umową wyniosą
1 260 566 zł. Dofinansowanie
wynosi 1 008 453 zł. Wkład
własny z budżetu Gminy oraz
Powiatu wyniesie po 126 056
zł. Termin wykonania zadania
ustalono na dzień 31.07.2020 r.
Remont dwóch odcinków
dróg gminnych: drogi dojazdowej do wsi Siekierno oraz drogi
przez wieś Siekierno Przedgrab
(1,14 km) w ramach uzyskanego przez Gminę dofinansowania realizowany będzie w 2020
roku. Całkowita wartość zadania wynosi 458 927,03 zł, w tym
dofinansowanie to 275 356,00
zł. Wkład własny Gminy wynosi
183 571,03 zł. Termin wykonania zadania to koniec września.
/BR/
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Konkurs „Rok bez smogu w Górach
Świętokrzyskich” rozstrzygnięty
Pod koniec listopada
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn odbyło się
uroczyste wręczenie
nagród laureatom
konkursu plastycznego
„Rok bez smogu w Górach
Świętokrzyskich”.

To już IV edycja konkursu
realizowana przez Gminę Bodzentyn wraz ze Związkiem
Gmin Gór Świętokrzyskich.
Konkurs przeprowadzony został
w dwóch kategoriach wiekowych dla szkół podstawowych:
klasy 0 – IV oraz klasy V –VIII.
W pierwszej kategorii wpłynęło
20 prac, zaś w drugiej 17.
W kategorii klas 0-IV pierwsze miejsce zajął Wiktor Małkiewicz (kl. I), drugie: Liliana Sito
(kl. IV), a trzecie miejsce zajęła
Maria Gryz (kl. IV).

W kategorii klas V-VIII Szkoły Podstawowej pierwsze miejsce zajął Bartosz Kiljan (kl. V),

Potrójny sukces
ludowych artystów

drugie: Natalia Królicka (kl. V)
i trzecie miejsce zdobyła Natalia
Borycka (kl. VI).

Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom i nagrodzonym.
/BR/

Weź udziału w badaniach
profilaktycznych

Fot. Archiwum prywatne

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bodzentyn,
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego (możliwość kolonoskopii
ze znieczuleniem) w ramach projektu „Rak na wspak – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania jelita grubego
w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wraz z partnerami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Wszelkie informacje uzyskać można bezpośrednio w siedzibie
ośrodków zdrowia na terenie Gminy Bodzentyn.
Szczegóły dotyczące zasad i zakresu realizowanego projektu
dostępne są w udostępnianym Państwu formularzu zgłoszeniowym
i stronie internetowej pod adresem: https://raknawspak.pl
Pierwszego grudnia w sali
widowiskowej Wojewódzkiego
Domu Kultury w Kielcach odbył
się przegląd zespołów folklorystycznych w ramach Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów
Wiejskich oraz „IX Regionalnego Przeglądu Gadek „Toto nase
ludowe godanie”.
Artyści z gminy Bodzentyn
zdobyli aż trzy nagrody! W tym
dwa pierwsze i nagrodę specjalną. W przeglądzie Gadek

pierwsze miejsce zajęła Barbara Latała z Dąbrowy Górnej.
W przeglądzie teatralnym nagrodę główną otrzymały „Wzdolskie Kołowrotki”, a nagroda specjalna Wojewódzkiego Domu
Kultury trafiła do zespołu „Świętokrzyskie Jodły”.
Wszystkim artystom serdecznie gratujemy i życzymy dalszych sukcesów!
/Oprac. EŚ/

Z wyrazami szacunku
/-/ Dariusz Skiba
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oraz na trasie marszobiegu na
dystansie 2,5 mili. W trakcie
biegu kibice dostawali cukierki
i rózgi. Trzy najlepsze wyniki
w kategorii dzieci i dorośli zostały nagrodzone nagrodami
rzeczowymi, a pozostali otrzy-

Oddział Bodzentyn
podsumował sezon
gołębi pocztowych

Hodowcy Gołębi
Pocztowych z Oddziału
Bodzentyn Polskiego
Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych podsumowali
sezon lotów. Podczas
spotkania, które odbyło
się pod koniec listopada,
najlepszym wręczono
puchary i dyplomy.
Bodzentyńska sekcja Hodowców Gołębi istnieje od 2013
roku. Do oddziału Bodzentyn

należy około 120 osób, a łącznie
posiadają ponad osiem tysięcy
gołębi. Wśród zrzeszonych nie
brakuje zdobywców licznych
tytułów, pucharów i odznaczeń,
w tym tych na loty ponad tysiąc
kilometrów.
W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz Dariusz Skiba, który
życzył hodowcom sukcesów
i satysfakcji z hodowli gołębi
pocztowych oraz kolejnego udanego sezonu.
Oprac. EŚ

mali pamiątkowe dyplomy
i słodycze.
Po zakończonym biegu
wszyscy uczestnicy biegu oraz
kibice mogli zjeść darmowa
kiełbaskę z grilla.
Organizatorami wydarzenia

był Wojciech Kózka - Radny
Rady Powiatu Kieleckiego,
Stowarzyszenie Łysica Sabat
oraz Miasta i Gmina Bodzentyn.
/BR/

Mikołaj w Bodzentynie
W

piątkowe popołudnie,
6 grudnia do Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury i
Turystyki w Bodzentynie przybyło
kilkadziesiąt dzieci z Gminy Bodzentyn wraz ze swoimi rodzicami
i opiekunami, aby spotkać się ze
Świętym Mikołajem.
Były wspólne śpiewanie i wesołe tańce. Oczekiwanie na niezwykłego gościa, przebiegało
pod znakiem dobrej zabawy. O tą
niezwykłą atmosferę zadbali animatorzy z grupy Patigo. Przedstawiony spektakl teatralny zrobił
ogromne wrażenie na dzieciach,
które żywiołowo reagowały na pro-

blemy bohaterów bajki. Po ogromnej dawce śmiechu i radości zjawił
się najważniejszy gość tego wieczoru – Święty Mikołaj, który obdarował najmłodszych słodkimi prezentami. Dodatkową atrakcją było
wspólne zdjęcie każdego dziecka
ze Świętym Mikołajem.
Tegoroczna impreza mikołajkowa została przygotowana przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Dziękujemy wszystkim
za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok.
/MGCKiT/

Fot. MGCKiT

Podczas
charytatywnego
biegu zbierane były środki higieniczne oraz maskotki, dla
najbardziej
potrzebujących
dzieci z gminy Bodzentyn. Wydarzenie odbyło się nad zalewem w Wikowie.
Niska temperatura i silny
wiatr nie przeszkodziły uczestnikom biegu, chęć niesienia
pomocy była silniejsza. Na
starcie stanęło kilkadziesiąt
osób, dzieci i dorośli. Przed
startem każdy z uczestników
otrzymał symboliczną czapkę
Mikołaja. Rozgrzewkę dla grupy Mikołajów poprowadził Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba. Zawodnicy
rywalizowali na dwóch dystansach biegowych 5 mil dla dorosłych, 1,25 mili dla dzieci

Fot. e-Bodzentyn

Każdy może zostać
Świętym Mikołajem, pod
takim hasłem w minioną
sobotę 7 grudnia odbył
się I Charytatywny Bieg
Mikołajkowy w Wilkowie.
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Burmistrz Dariusz Skiba –
zasłużony honorowy krwiodawca
22 listopada 2019 r. w Centrum
Biznesu w Kielcach odbyła się
uroczysta Gala z okazji 100-lecia
Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz obchodów Dni Honorowego
Krwiodawstwa.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz, honorowi krwiodawcy
oraz zaproszeni goście. Wśród zasłużonych krwiodawców uhonorowanych odznaką w dowód uznania za najpiękniejszy dar
humanitarny - bezinteresowne oddawanie
krwi - był Dariusz Skiba. Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn oddaje krew od 1995
roku z przerwami. Uważa, że warto się dzielić dobrem.
Podczas Gali wręczano również odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża.
/BR/

Złoty Jubileusz w gminie Bodzentyn
Trzydzieści osiem par odebrało medal
za długoletnie pożycie małżeńskie,
dwadzieścia siedem podczas
uroczystości „Złotych Godów”.
Medale nadane przez Prezydenta
RP wręczył Jubilatom Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz
Skiba. Były życzenia, kwiaty, dużo
serdeczności i wzruszeń.

Fot. e-Bodzentyn

Obchody Złotego Jubileuszu Pożycia
Małżeńskiego w naszej gminie odbyły się

16 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Bodzentynie. Jubilatów
oraz zaproszonych gości przybyłych na
tak piękną i doniosłą uroczystość w imieniu
własnym, Zastępcy Kierownika USC Doroty
Armuły, Przewodniczącej Rady Miejskiej Teresy Bzymek, Radnych Rady Miejskiej oraz
Radnego Rady Powiatu Wojciecha Kózki
powitał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba.
Złoty Jubileusz uświetniły: koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Pana

Jerzego Łapińskiego oraz występ wokalisty
Pana Zygmunta Szafrańskiego. Wyjątkową
część artystyczną, zebrani nagrodzili gromkimi brawami. Po wspaniałych występach
nastąpił podniosły akt dekoracji jubilatów
oraz życzenia i gratulacje.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Nie zabrakło pamiątkowych dyplomów i upominków, poczęstunku, a także
serdecznych życzeń oraz tradycyjnej lampki
szampana.
/BR/

głos z Bodzentyna
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Wręczenie międzynarodowych
certyfikatów językowych
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Projekt realizowano w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 20142020. Obejmował on 240 godzin lekcyjnych realizowanych
w ciągu 11 miesięcy, dwa razy
w tygodniu.
Zajęcia prowadzone były
przez doświadczonych lektorów

Fot. MGCKiT

Dnia 12 listopada
w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury
i Turystyki odbyło się
uroczyste wręczenie
certyfikatów językowych
dla dorosłych, którzy
ukończyli bezpłatne
kursy języka angielskiego
w ramach projektu
„Akademia kompetencji
kluczowych EuroDialog”.

i zostały podsumowane międzynarodowym egzaminem TELC
A2. Projekt realizowano w MGCKiT w Bodzentynie oraz w świetlicy wiejskiej w Wilkowie.

Pierwsza grupa kursantów
otrzymała wyniki egzaminu już
w lipcu. Do grona posiadaczy
międzynarodowego certyfikatu
TELC dołączyły teraz kolejne

osoby, które mogą pochwalić się
znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym
podstawową komunikację.
/MGCKiT/

Fot. Archiwum szkoły

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Zespole
Szkół we Wzdole rozpoczęły się
już w piątek 8 listopada. W ten
dzień o godzinie 11.11 na sali
gimnastycznej zebrała się cała
społeczność szkolna – od najmłodszych przedszkolaków do
najstarszych
ósmoklasistów
i nauczycieli oraz wychowawców.
Uczniowie przyszli w ten
dzień ubrani w barwy narodowe.
Na sali gimnastycznej po ustawieniu uczniów w „żywą” biało
-czerwoną flagę wszyscy głośno
i uroczyście odśpiewali cztery
zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.
Kontynuacją
świętowania
była akademia „Ojczyzna wolna, znowu wolna!”, która odby-

ła się we wtorek 12 listopada.
Recytujący uczniowie z klas Va
i VIII przybliżyli zgromadzonym
wydarzenia z dziejów osiemnastowiecznej Polski, gdy Polacy
próbowali wywalczyć upragnioną wolność. Szkolny chór patriotyczną piosenką i muzyką
uatrakcyjniał słyszane słowa
wierszy. Na zakończenie uroczystości na scenie pojawiła się
budząca się z niewoli Polska.
W tę rolę wcieliła się uczennica klasy V b Ola Skiba, która
swoim tańcem zachwyciła zebranych. Uroczystość zakończył występ zespołu „Miniaturka” z programem regionalnym,
udowadniając, że patriotyzm to
też umiłowanie tradycji regionu,
w którym żyjemy.

Fot. Archiwum prywatne

Uczcili niepodległość „Świętokrzyskie Jodły” na
we wzdolskiej szkole deskach Teatru Polskiego

16-17 listopada 2019 r.
zespół „Świętokrzyskie
Jodły” gościł w Warszawie
na zaproszenie Towarzystwa
Kultury Teatralnej.
W pierwszym dniu prezentowaliśmy obrzęd „Ocepiny” na deskach Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie podczas
tegorocznego Festiwalu Teatrów
Wiejskich „Zwyki”. Widowisko spotkało się z bardzo serdecznym przyjęciem zgromadzonej publiczności,
która doceniła autentyczność i żywiołowość zespołu, a brawom nie
było końca. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie kierownik zespołu Lu-

cyna Lipczyńska, która czuwa nad
każdym szczegółem widowiska.
W kolejnym dniu mogliśmy podziwiać warszawską Starówkę w pięknej krasie listopadowego słońca.
Tego typu wydarzenia mobilizują
zespół do dalszej pracy nad kultywowaniem tradycji regionu i ocalaniem
od zapomnienia naszej tożsamości
kulturowej. Mamy poczucie spełnienia swojej misji jaką jest promocja
gminy Bodzentyn i regionu świętokrzyskiego. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie oraz
Dyrektorowi Marcinowi Sikorskiemu
za okazane wsparcie
Danuta Skrzeczyna
Świętokrzyskie Jodły
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Prof. Oettingen „Świadkiem Historii”

Honorowe wyróżnienie otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii
narodu polskiego, zaangażowane w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbające o zachowanie, propagowanie i pogłębianie
wiedzy o historii najnowszej naszego kraju.
W tym roku uhonorowanych
zostało sześć osób. Wśród nich
dwie z województwa świętokrzyskiego: prof. Urszula Oettingen
z Instytutu Historii UJK (mieszkanka Siekierna- Podmieścia)
i Jolanta Kulińska, wiceprezes
Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska.
Prof. Urszula Oettingen od
blisko 30 lat prowadzi działalność na Kielecczyźnie w dziedzinie opieki nad dobrami kultury
i utrwalania pamięci historycznej, popularyzowania historii

Fot. Mirosław Oettingen

8 listopada 2019 r.
w Kielcach odbyła się
ceremonia wręczenia
tytułów Świadek Historii.
Medalami Świadek Historii
laureatów VIII edycji
nagrody Instytutu Pamięci
Narodowej dla Małopolski
i Świętokrzyskiego
udekorował zastępca
prezesa IPN dr Mateusz
Szpytma.

i zabytków regionu świętokrzyskiego oraz miejsc pamięci narodowej. Łączy pracę zawodową,
dydaktyczną i naukową z pracą
społeczną. Od 2010 r. działa na
terenie gminy Bodzentyn, gdzie
zainicjowała wiele wydarzeń promujących postaci i fakty z lokal-

nej historii oraz z historii Polski.
Jak podkreśla laureatka, jest
to dla niej wyjątkowa chwila: - To
uhonorowanie mojej wieloletniej
pracy w zakresie kultywowania
pamięci historycznej. Mam to
wielkie szczęście w życiu, że
pracę zawodową mogę łączyć

z moją pasją, którą jest historia.
Ta nagroda została wręczona
dla mnie, ale jest ona również
dla Wszystkich, z którymi współpracowałam i którzy życzliwie
wspierali moje działania, za co
serdecznie dziękuję.
Elżbieta Firlet

Dyplomy Małego Czytelnika wręczone

Projekt realizowany przez
Bibliotekę przeznaczony jest
dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Celem tego projektu jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki
i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które przyjdzie
do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą. W Gminie Bodzentyn
do projektu za zgodą rodziców
przystąpiło dotychczas 175
dzieci.

5 grudnia w czytelni biblioteki, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Małego Czytel-

nika dzieciom biorących udział
w projekcie, które regularnie odwiedzają bibliotekę, wypożycza-

ją książeczki i zebrały wszystkie
naklejki. Gratulujemy!
/MGBP/

Fot. MGBP

Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna
w Bodzentynie włączyła
się do ogólnopolskiej
kampanii Instytutu Książki
„Mała książka - wielki
człowiek”. Z książką na
start.
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„Mając 5 lat Tata (były zapaśnik) zabrał mnie na turniej
zapaśniczy w jego rodzinnym
mieście - Rudzie Śląskiej. Wówczas zobaczyłam jak dzieci
uprawiające zapasy są sprawne
i wygimnastykowane. Patrząc
na ich wyczyny marzyłam, żeby
im dorównać.
W wieku 8 lat rodzice postanowili zapisać mnie i brata do
sekcji gimnastycznej Guliwier
w Kielcach, gdzie założycielem
klubu i trenerem jest pan Karol
Kucharczyk. Treningi bardzo
mi się podobały, choć były wyczerpujące. Trenowałam i nadal
trenuję pięć razy w tygodniu.
Już po krótkim czasie zaczęłam odnosić sukcesy, choć nie
obyło się bez porażek, które
uczyły mnie pokory i szacunku
do przeciwnika. Dzięki zapasom
zwiedziłam całą Polskę i wiele
ciekawych miejsc w Europie.
W latach 2016 i 2019 zdobyłam dwa złote medale na Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Szkół w zapasach, gdzie
w roku 2016 zostałam wyróżniona jako najlepsza zawodniczka
turnieju.

Wiktoria Płaczkowska (pierwsza od prawej) razem z tatą i dwiema koleżanki
podczas Heros Lady Open.
W roku 2018 byłam najmłodszą reprezentantką Polski na
Mistrzostwach Europy „Europan U15 Championships na
Węgrzech. Niestety nie udało
mi się wówczas wejść do strefy
medalowej.
W bieżącym roku jednym
z większych sukcesów było
zdobycie złotego medalu na
turnieju „Światowych Talentów”
w Ultrecht w Holandii oraz sięgnięcie po srebrny medal na Mistrzostwach Polski Młodziczek
w Dzierżoniowie.
Cały czas się rozwijam i udoskonalam swoje umiejętności
jako Reprezentantka Kadry Polski. Od trzech lat ćwiczę pod
okiem mojego taty, który jest trenerem sekcji zapaśniczej w Bodzentynie.

W dniach 30.11-1.12.2019
wraz z dwoma koleżankami klubowymi - Klaudią Hajdenrajch
i Gabrielą Kowalską miałam
zaszczyt reprezentować Województwo i Polskę na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
„ HEROS LADY OPEN „ w miejscowości Boguszowice - Gorce. W turnieju brało udział 370
zawodniczek z 16 państw. Jako
debiutantka w grupie Kadetek
próbowałam dorównać wiodącym zawodniczką w Europie.
Nie wywalczyłam miejsca na
podium lecz startując w tak prestiżowych zawodach, zdobyłam
nowe doświadczenia, które niewątpliwie zaprocentują w mojej
dalszej karierze sportowej.
HEROS LADY OPEN był
ostatnia imprezą sportową za-

mykającą rok 2019. Z niecierpliwością czekam na starty w zawodach 2020 r. Zapasy to moja
pasja, hobby i sposób na życie!”
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie
Magdalena Tusień Kuzka cieszy
się z sukcesów Wiktorii. - Jako
szkoła będziemy wspierać jej
sportowe zainteresowania i rozwój. Życzymy wielu wygranych
pojedynków i nieustającej pasji
do sportu. Cała społeczność
szkolna kibicuje i śledzi sportową drogę Wiktorii. Od grudnia
w głównej gablocie szkoły na
parterze będzie można podziwiać część medali, dyplomów,
pucharów i zdjęć zawodów naszej szkolnej „perełki” sportowej
– komentuje.
/Oprac. EŚ/

Zebraliśmy ponad 11 tysięcy złotych
na renowację zabytkowych pomników
Jak co roku w pierwszych
dniach listopada,
Towarzystwo Przyjaciół
Bodzentyna zorganizowało
już XX kwestą na renowację
zabytkowych pomników.
W czasie trzech dni udało
się zebrać 11 009,95 zł
i 1 funt brytyjski – o 3,5 tys.
więcej niż rok temu.
W tegorocznej zbiórce w sumie
wzięło udział 75 osób. Na czele
wolontariuszy zbierających datki był sam prezes Towarzystwa
Przyjaciół Bodzentyna Michał

Rachtan. Nie zabrakło członków,
ani osób wspierających inicjatywy
Towarzystwa. Również nie zabrakło samorządowców, strażaków
z OSP Bodzentyn, nauczycieli,
uczniów, a także mieszkańców
Gminy.
Zebrane pieniądze zostaną
przekazana na renowację zabytkowych pomników na cmentarzu
w Bodzentynie. Dzięki organizowanym kwestom odwiedzając
bodzentyński cmentarz można podziwiać zabytkowe pomniki zachowane w doskonałym stanie.
/Oprac. EŚ/

Fot. ULKS Guliwer

Wiktoria Płaczkowska
zdobyła tytuł wicemistrzyni
Polski w zapasach. W
swojej sportowej karierze
została najmłodszą
reprezentantką Polski.
Zapraszamy do krótkiej
opowieści mieszkanki
naszej Gminy.
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Spotkanie „ Śniadka wczoraj i dziś”
Stała na progu drewnianej chaty,
Na czołach synów krzyże kreśliła.
Stefan i Andrzej szli w „partyzanty”
Na Wykus – taka ich wola była.

Jesienne chłody, mrozy zimowe,
Niepewność losu, głód, poniewierka...
I błysk uśmiechu – bochny chlebowe
Pieczone w nocy w rodzinnym domu.

Fot. Archiwum prywatne

O czym myśleli bracia ze Śniadki,
Kiedy na Wykus się wybierali,
Czy o dziewczynie,
Czy o łzach matki?
Nawet rodzina już nie pamięta.
Ojce pomarli, wieś nie ta sama.
I jakże inne dziewczęta...

W sobotę 9 listopada 2019 r.
w Szkole Podstawowej w Śniadce
odbyło się spotkanie pod hasłem
„Śniadka wczoraj i dziś”.
Inicjatorem uroczystości było Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Śniadka.
Przy realizacji tego przedsięwzięcia pracowali: członkowie KGiGW Śniadka pod
przewodnictwem pani Marianny Drobniak,
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Śniadce.
Piękny program artystyczny poświęcony
101. rocznicy Niepodległości Polski przedstawiły przedszkolaki i dzieci szkolne.
Gospodynie i gospodarze zaprezentowali
opracowanie „Mapa zasobów, potencjału
i potrzeb sołectwa Śniadka”. Tomasz Gar-

bacz pokazał ciekawostki przyrodnicze i fotograficzne wykorzystując przy tym środki
audiowizualne. Pani Jadwiga Krysiak opowiedziała tragiczną historię z czasów II wojny światowej. Pod wpływem tej opowieści,
pani Marianna Drobniak napisała wiersz.
Sołtys wsi, pani Aneta Mróz przekazała
klucze do sołectwa nowym osadnikom, których urzekł krajobraz Śniadki i postanowili
tu zamieszkać.
Na spotkanie przybyli goście, mieszkańcy Śniadki i ościennych miejscowości.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
Elżbieta W.

A w październiku, hen, na Wykusie,
Wielki rozgrywał się dramat!
Andrzej był ranny, cierpiał okrutnie,
A w ręku wciąż trzymał granat.
Stefan nie bacząc na świstu kule
Swojego brata chciał chronić.
Klęknął przy rannym, chcąc go osłonić
I wtedy usłyszał słowa:
Bracie kochany, na rany Boga,
Dobij mnie, o to proszę.
Nie chcę się dostać w niewolę wroga,
Od Niemców tortur nie zniosę.
Nawet tak nie mów, przecież wciąż żyjesz!
I zaraz cię stąd wyniosę!
Wtem z samolotu seria pocisków...
Dopadła pod drzewem, obu...
Polana leśna krew ich przyjęła...
I razem poszli do grobu.
M. Drobniak

Konkurs recytatorski - Patriotyzm jest w Nas

W konkursie wzięło udział
17 wykonawców w dwóch grupach wiekowych. Prezentowane
wiersze spotykały się z wielkim
uznaniem zgromadzonej publiczności, która nagradzała recytujących gromkimi brawami.
Jury miało trudne zadanie. Poziom grupy młodszej był bardzo
wyrównany i wszyscy wykonawcy zostali wyróżnieni takimi sa-

mymi nagrodami – byli to: Nadia
Poznańska, Ula Konopka, Maciej
Kwieciński, Jakub Pożoga, Karol
Klimek, Magda Łakomiec, Kamila Pożoga. W grupie starszej
bezkonkurencyjny okazał się Rafał Mróz, który swoim występem
wywołał łzy wzruszenia u wielu słuchaczy. Otrzymał główną
nagrodę konkursu. Dwa drugie
miejsca zdobyły - Oliwia Fitas
i Julia Klimek. Natomiast trzecie
miejsce zdobył Michał Świetlik.
Wyróżnienia przypadły – Lenie
Pożodze, Anastazji Łakomiec,
Weronice Poznańskiej, Jakubowi
Jędrzejczykowi, Annie Borek oraz
Jakubowi Kuropatwie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, nagrody

rzeczowe oraz słodkie upominki od burmistrza Dariusza Skiby
i dyrektora Marcina Sikorskiego.
Nie zabrakło również wspólnego
śpiewania pieśni patriotycznych,
które pomagali śpiewać członkowie zespołu folklorystycznego

„Świętokrzyskie Jodły”.
Projekt
„Patriotyzm
jest
w Nas- konkurs recytatorski” został zrealizowany przy wsparciu
Województwa Świętokrzyskiego.
Danuta Skrzeczyna
sołtys wsi Sieradowice

Fot. Archiwum prywatne

Stowarzyszenie Inicjatywa
z Sieradowic zorganizowało
konkurs recytatorski –
„Patriotyzm jest w Nas”.
W ten szczególny sposób
uczciliśmy Święto
Niepodległości w naszym
sołectwie.
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Z ŻYCIA NASZYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Gotowanie z Dr Witaminką w SP Bodzentyn

Pod koniec listopada w Szkole Podstawowej w Bodzentynie odbyły się warsztaty poświęcone tematyce zdrowego odżywiania. Połączono je z podsumowaniem projektu filmowego „Skąd się biorą
warzywa”, który był nagrywany i realizowany z udziałem młodzieży
naszej szkoły w czerwcu 2019 roku.
Zajęcia poprowadziła znana z Polskiego Radia, programów telewizyjnych, autorka 30 książek i publikacji naukowych na temat
prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży - Dr Witaminka- Joanna Neuhoff- Murawska. Pani Redaktor w ciekawy i przystępny
sposób zapoznała młodzież z piramidą zdrowego żywienia, uczniowie mieli wielką frajdę z samodzielnego przygotowania zdrowych
sałatek, które były drugim śniadaniem dla kolegów. Na zakończenie
spotkania uczniowie mieli szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy
na temat zdrowego odżywiania biorąc udział w konkursach, gdzie
zdobyli ciekawe i atrakcyjne nagrody.
Katarzyna Mazurkiewicz
Film można obejrzeć na stronie gminy w zakładce
„Telewizja internetowa Bodzentyn”.

Profilaktyka w Szkole Podstawowej
w Świętej Katarzynie i Psarach

i telewizji pojawia się wiele doniesień na ich temat, to właśnie dzieci
i młodzież po nie sięgają.
Odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje
szanse rzeczywistych zmian w zachowaniu i postępowaniu młodych ludzi. W celu zminimalizowania tego problemu uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie i Psarach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Ponadto nauczyciele i rodzice
uczniów szkoły w Psarach brali udział w prelekcji. Warsztaty i prelekcje prowadził pielęgniarz, ratownik medyczny, trener Centrum
Szkoleniowego Endeleza w Krakowie, pan Andrzej Morajda.
Celem tych działań było dostarczenie niezbędnej, rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków zmieniających świadomość w tym dopalaczy. Prowadzący ukazał uszkodzenia zdrowia
spowodowane używaniem i nadużywaniem „dopalaczy”, ich wpływ
na organizm człowieka. Wskazywał uczniom właściwe reakcje
w stanie zagrożenia życia po spożyciu różnych środków psychoaktywnych.
Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzentynie.
Iwona Pańtak i Maria Łoboda

Wieczór poetycki

26 listopada 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Poetów
Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie wieczór poetycki pt. „Kocham ciebie wiosko miła…”.
Repertuar stanowiły wiersze patronów szkoły, czyli poetów ludowych z Doliny Wilkowskiej. Występ przygotowali uczniowie klas
V - VIII. Młodzi artyści zaprezentowali wiersze opisujące życie na
wsi, piękno otaczającej przyrody, pracę w polu i gospodarstwie, codzienne zajęcia czy ludowe stroje. Niektóre z nich w sposób humorystyczny ukazywały różne sytuacje, zachowania, radości i kłopoty
rolników oraz wiejskie obyczaje. Uroku całemu występowi dodały
znane wszystkim piosenki „na ludową nutę”.
Magdalena Skrzeczyna

Podsumowanie wyników zawodników
ULKS „ORŁY” Bodzentyn
Przez ostatnie parę lat daje się zauważyć, że panuje nowa moda
na zastępowanie alkoholu i narkotyków innymi używkami, tak zwanymi „dopalaczami” czyli środkami o działaniu psychoaktywnym.
Często nie znamy ich dokładnego składu chemicznego ani długotrwałych konsekwencji zażywania. Znamy jedynie skutki po spożyciu, w tym te najtragiczniejsze - śmierć zażywającego. W prasie

Bodzentyńscy bilardziści
Na początku listopada w Kielcach odbył się V rzut Świętokrzyskiej
Młodzieżowej Ligi Bilardowa w odmianie ,,8’’ bil. W rozgrywkach
tych zawodnicy ULKS ,,ORŁY’’ Bodzentyn osiągnęli następujące
miejsca: w kategorii dziewcząt młodziczki Nikola Fechtner zajęła V
miejsca, a Kamila Słotnicka XIII miejsce. W kategorii chłopcy pupile
V miejsce zajął Miłosz Trepka, a VII Miłosz Lasek. W kategorii grupa
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chłopcy młodzicy: IX miejsce Iwo Pochwała i Błażej Winiarski.
W grudniowym turnieju w odmianie ,,9’’ bil duży sukces odniósł
nasz zawodnik w kategorii młodzików Iwo Pochwała zajmując II
miejsce, natomiast jego kolega w tej samej kategorii Błażej Winiarski zajął IX miejsce. W grupie młodziczek Nikola Fechtner zajęła V
miejsce, natomiast w grupie pupili V miejsce zajął Miłosz Trepka,
XIII był Miłosz Lasek.
W klasyfikacji końcowej Ligi Bilardowej najwyższe miejsce z naszych zawodników osiągnął Iwo Pochwała plasując się na V miejscu. Drużyna ULKS ,,ORŁY’’ klasyfikacji końcowej zajęła VI miejsce.

Piłka nożna
W październikowym turniej organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej o ,,Puchar Tymbarku’’ w Ćmińsku wystartowało 26
drużyn z powiatu kieleckiego. Zawodnicy ULKS „ORŁY” ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie rywalizowali z ekipami ze szkół
z Pierzchnicy, Chęcin oraz z zawodnikami ULKS „Gród” Bodzentyn.
W zawodach tych zdobyliśmy drugie miejsce, ustępując tylko zawodnikom z Chęcin.
We wszystkich zawodach możemy uczestniczyć dzięki dotacji
UMiG Bodzentyn.
Jarosław Szczurek
Prezes ULKS „ORŁY” Bodzentyn

Szkoła Podstawowa we Wzdole
Proszę Państwa, oto Miś…

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzone są Urodziny Pluszowego Misia. W Samorządowym Przedszkolu we Wzdole
Rządowym dzień 22 listopada był wielkim świętem, Świętem Pluszowego Misia.
Przedszkolaki z grupy 4-latków zaprezentowały koncert słowno-muzyczny dedykowany Misiowi pod tytułem „Proszę państwa,
oto Miś…”. Bohaterem koncertu był Miś, który mieszkał w ZOO.
W dniu jego 117. urodzin z życzeniami do dostojnego Jubilata przy-
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byli mieszkańcy ogrodu zoologicznego. W ich role wspaniale wcielili
się Rodzice. Z wielkim zaangażowaniem i niebywałym aktorskim
kunsztem znakomicie odgrywali swoje role. Bawiąc przedszkolaków, wywołując na ich buziach salwy śmiechu, sami doskonale się
bawili. Dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy, śpiewały piosenki
w języku polskim i angielskim, wraz ze Zwierzakami tańczyły skoczne melodie i dynamicznie uczestniczyły w organizowanych zabawach ruchowych. Radości i gromkim brawom nie było końca.
Odwiedziny Świętego Mikołaja

Wizyta Świętego Mikołaja w Samorządowym Przedszkolu we
Wzdole Rządowym, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez
dzieci dni w roku. Przygotowują się do niego starannie.
Każda grupa wykonała ciekawe prace plastyczne, na których
królował Mikołaj. Wszystkie grupy pod opieką swoich nauczycieli
przygotowały również montaż słowno- muzyczny, który zaprezentowali przed wyjątkowym Gościem. Po wspaniałych występach dzieci
nadeszła wyczekiwana chwila - Mikołaj wręczał każdemu dziecku
paczkę.
W tym dniu miało także miejsce inne niezwykłe wydarzenie. Otóż,
nasze przedszkole zamieniło się w pracownię plastyczną. Grupa 5
„b” wraz ze swoją wychowawczynią zaprosiła na bożonarodzeniowe warsztaty znaną wzdolską artystkę, członkinię Stowarzyszenia
„Świętokrzyskie Tkaczki” – p. Annę Ledwójcik. Zadaniem było zrobienie świątecznej bombki. W miłej, świątecznej atmosferze wielu
Rodziców naszych pięciolatków odkryło swoje plastyczne talenty,
a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów. Podczas tworzenia
prac, rodziny wykazywały się niezwykłą pomysłowością i ciekawą
inwencją twórczą.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w tym
pełnym mikołajkowych wrażeń i niezwykle malowniczym dniu.

Sportowe miesiące we wzdolskiej szkole
Listopad i grudzień w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym upłynął na organizacji zawodów sportowych.
7 listopada 2019 r. odbyły się zawody sportowe w mini piłce nożnej najmłodszych uczniów z terenu Gminy Bodzentyn. Do rywalizacji przystąpili zawodnicy ze Szkół Podstawowych w Bodzentynie,
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Psarach, Świętej Katarzynie i Wzdole Rządowym. Dziewczęta rozegrały trzy mecze, a chłopcy sześć.
Tydzień później rozpoczęły się zmagania drużyn siatkarskich.
Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili uczniowie kl. V-VI. Były to
reprezentacje ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie oraz Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym. Mecze odbywały się w systemie ,,każdy z każdym”.
W sumie rywalizowały trzy drużyny dziewcząt i pięć drużyn chłopców. Zostało rozegrane 13 meczy.
Pod koniec listopada odbyły się również zawody w piłkę siatkową
lecz tym razem rywalizowali starsi uczniowie z- dziewczęta i chłopcy z klas VII i VIII. W zawodach wzięły udział jedna drużyna dziewcząt i jedna drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej we Wzdole
Rządowym oraz dwie drużyny chłopców i jedna drużyna dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie. Tradycyjnie mecze odbywały się w systemie ,,każdy z każdym”. Zostało rozegrane trzy mecze chłopców i jeden mecz dziewczynek.
Z kolei na początku grudnia zostały rozegrane zawody sportowe
w ramach VII Festiwalu Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W pierwszym
dniu rozgrywek spotkały się drużyny chłopców ze Szkół Podstawowych z Bodzentyna, Chybic, Szerzaw i Wzdołu Rządowego. Następny dzień siatkarskich zmagań należał do dziewcząt ze Szkół
Podstawowych z Bodzentyna, Chybic, Skarżyska Kamiennej SP
nr13 i Wzdołu Rządowego. Udział w Finale Wojewódzkim zapewniły sobie drużyny chłopców ze Szkoły Podstawowej we Wzdole
Rządowym oraz dziewczęta z Szkoły Podstawowej w Chybicach.
Wszystkie mecze rozgrywane były również systemem ,,każdy
z każdym”. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tej pięknej dyscyplinie
sportu jaką jest siatkówka. Szczegółowe wyniki z zawodów dostępne na stronie gminy.
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Ponad 200 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym
przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT we
współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie.
Szkolenie prowadzone przez specjalistę w dziedzinie komunikacji medialnej Pana Krzysztofa Ślusarza z Krakowa niezwykle
zaciekawiło zarówno młodych odbiorców ze szkół podstawowych
z Psar, Wzdołu Rządowego i Bodzentyna, jak i ich starszych kolegów goszczących ich w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie. Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na pytania m.in. skąd bierze
się hejt, jakie emocje mu towarzyszą, jak sobie z nim radzić, gdzie
szukać pomocy, jak zgłosić obraźliwe komentarze do administratora
popularnej strony mediów społecznościowych itp. Na koniec każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat oraz skorzystał z poczęstunku zapewnionego przez Organizatora.
Projekt współfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Andrzejkowy Bal Charytatywny

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
Psychologia hejtu w mediach społecznościowych

Na pomoc 23-letniej Pauliny Bernatek ruszyła młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie. Pod koniec listopada. na sali
gimnastycznej szkoły odbył się Andrzejkowy Bal Charytatywny na
rzecz Pauliny.
Wydarzenie przyciągnęło ponad 150 osób, nie tylko uczniów
i nauczycieli szkoły, lecz także grono jej absolwentów i społeczność
lokalną. Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia był ks. Mariusz Książek – nauczyciel katecheta szkoły i jednocześnie opiekun
Szkolnego Klubu Wolontariatu i PCK.
Nie zabrakło wspólnej zabawy, konkursów na klasowy taniec,
najlepsze przebranie czy króla i królową balu. Odbyła się również
licytacja na rzecz Pauliny, na którą przedmioty zostały przekazane
przez pana Leszka Wnętrzaka – kierownika departamentu Edukacji, Sportu i Turystyk Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, a także przez nauczycieli Powiatowego Zespołu
Szkół w Bodzentynie.
Zdjęcia z archiwów szkolnych
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Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Bodzentyna
w rytmie marszowym
poprowadziła poczty
sztandarowe, harcerzy
oraz gości zaproszonych
do bram kościoła
w Bodzentynie, gdzie
obchody Święta
Niepodległości rozpoczęto
Mszą Świętą w intencji
ojczyzny.
Po uroczystej mszy dalsze
obchody odbywały się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bodzentynie, gdzie młodzież
szkolna pod bacznym okiem
nauczycieli
zaprezentowała
program słowno-muzyczny pt.

„Niepodległa – Niepokorna…”.
Świetnie wykonany program
został nagrodzony gromkimi
brawami zgromadzonej licznie
publiczności. Po wręczeniu
słodkich upominków młodym
wykonawcom, przez Burmistrza Dariusza Skibę oraz Dyrektora Marcina Sikorskiego,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
pod batutą kapelmistrza Jerzego Łapińskiego, zagrała koncert
patriotyczny. Kolejnym punktem obchodów było wspólne
odśpiewanie hymnu narodowego pod pomnikiem Św. Floriana
na Rynku Górnym w Bodzentynie. Tym wydarzeniem Bodzentyn wpisał się w ogólnopolską
akcję „Niepodległa do Hymnu

Fot. MGCKiT

Święto Niepodległości w Bodzentynie

2019”. Uroczystości w Bodzentynie zakończono złożeniem
kwiatów pod tablicą upamięt-

niającą walczących w Powstaniu Styczniowym.
MGCKiT

Święto Niepodległości Strażacka Niepodległa
w Szkole w Leśnej
w Psarach Starej Wsi

W tym roku Święto
Niepodległości zbiegło się
w czasie z ukoronowaniem
dwóch konkursów
i z wręczeniem dyplomów
oraz nagród dla uczniów
biorących w nich udział.
W naszej szkole w dniach 30
października i 6 listopada 2019
roku odbył się Szkolny Konkurs
Historyczny – „Sylwetki Józefa Piłsudskiego i Witolda Pileckiego”. Była to kontynuacja
warsztatów historycznych w IPN
w Kielcach, „Żołnierze niezłomni”
– Witold Pilecki oraz projekcji filmu „Piłsudski”, w których uczestniczyła młodzież naszej szkoły.
Laureatami konkursu zostali: Jakub Jarosiński z kl. VIII, Bartosz
Biskup z kl. VII, Agata Biskup z kl.
VII, Emilia Wojteczek z kl. VI.
Laureaci i finaliści konkursu
odebrali pamiątkowe dyplomy

wraz z nagrodami na uroczystej
akademii z okazji Dnia Niepodległości, która odbyła się 8 listopada 2019 r. w naszej szkole.
Po akademii nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
uczniom klasy 5 Konradowi Pająkowi i Mai Jarosz, którzy zostali
zwycięzcami konkursu organizowanego przez Muzeum Wsi Kieleckiej pt. „Takich jarmarków już
nie ma… Rola jarmarków chłopskich w kulturze wiejskiej dawniej
i dziś”. Dodatkowo cała klasa 5
otrzymała voucher na bezpłatne
wejście do Parku Etnograficznego w Tokarni. Nagrody wręczyła
pani dr Justyna Staszewska –
pracownik Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie. Na uroczystości byli również obecni rodzice
nagrodzonych uczniów, którym
dziękujemy za przybycie.
Anna Wójcik
Marta Borek-Cholewa

bieżącym roku Stowarzyszenie Siekierno
Nasza Ojczyzna wraz ze Szkołą
Podstawową w Leśnej realizowało projekt „Strażacka Niepodległa” w nawiązaniu do 100.
rocznicy odrodzenia straży pożarnych na ziemiach polskich.
Projekt
zrealizowano
przy
wsparciu finansowym Miasta i Gminy Bodzentyn. Pierwszym jego
etapem była wycieczka uczniów do
Centralnego Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach, gdzie zwiedzono
m.in. wystawę pokazującą walkę
druhów strażackich o niepodległość
Polski, w tym ich udział w I Powstaniu Śląskim w 1919 r. W tym roku
obchodzimy 100. rocznicę tego narodowego zrywu.
14 listopada w Szkole Podstawowej w Leśnej odbyło się zakończenie projektu. Uczniowie pod
kierunkiem nauczycielek Barbary
Czernikiewicz i Aleksandry Wójcik
przygotowali patriotyczny występ.
Mówili o walce Polaków o niepodległość w latach I wojny światowej,
postaci Józefa Piłsudskiego Ko-

mendanta I Brygady Legionów Polskich, śpiewali patriotyczne pieśni.
Następnie prof. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna podsumowała
projekt, dziękując nauczycielom
i uczniom za współpracę. Przypomniała również o działalności OSP
w Bodzentynie, która w tym roku
obchodzi 115. rocznicę powstania.
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podziękował
Dyrektorce szkoły Beacie Domańskiej-Kózce, organizatorom projektu i uczestnikom za propagowanie
pamięci historycznej.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Strażacka Niepodległa – strażacy
chronią, ratują, pomagają”. Udział
w nim wzięli wszyscy uczniowie
szkoły. Rysunki zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie,
zaś ich autorzy otrzymali upominki.
Zrealizowany projekt był kolejnym skupiającym się na przypominaniu polskiej historii i udziale Polaków w walce o wolność Ojczyzny.
Urszula Oettingen

Fot. U. Oettingen

Fot. Archiwum szkoły
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Stowarzyszenie Siekierno Nasza
Ojczyzna uczciło Polskich Bohaterów

Ziemia bodzentyńska w sposób szczególny zapisała się
w historii walk narodowowyzwoleńczych XIX i XX w. Swoje
ślady w krajobrazie pozostawiła I wojna światowa i działania 1 Pułku Piechoty Legionów
Polskich pod komendą Józefa
Piłsudskiego w październiku
1914 r. Tragiczny okres II wojny
światowej przypominają mogiły
pomordowanych przez Niemców, a bohaterską zbrojną walkę mogiły i pomniki poświęcone

Fot. Mirosław Oettingen

Z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
członkowie Stowarzyszenia
Siekierno Nasza Ojczyzna
w dniu 11 listopada
zapalili znicze i umieścili
biało-czerwone kokardy
w miejscach pamięci
narodowej na terenie
gminy Bodzentyn.

żołnierzom Armii Krajowej. Na
Wykusie pamięć Bohaterów
uczciliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem byłych żołnierzy
„Rezerwa” w Starachowicach.
Znicze
i
biało-czerwone
kokardy umieszczono w miejscach pamięci narodowej w Bo-

dzentynie, Siekiernie, Śniadce,
Wzdole Rządowym, Psarach
Podlesiu, Wilkowie, Świętej
Katarzynie, Podgórzu, Woli
Szczygiełkowej, Dąbrowie Górnej i Dolnej, Sieradowicach, na
Wykusie. Kwiaty złożono przy
krzyżu Antoniego Pałysiewicza

poległego w 1919 r. i na płycie
Nieznanego Żołnierza wojny
polsko-bolszewickiej 1920 r. To
wyraz pamięci o walczących
i ginących w imię wolności Ojczyzny.
Urszula Oettingen

10 listopada 2019 r.
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Bodzentynie odbył się IV
Powiatowy Przegląd Pieśni
Patriotycznej – Bodzentyn
2019.
W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 54 wykonawców z całego powiatu kieleckiego, którzy prezentowali
niezwykle różnorodny program
artystyczny. Jury w składzie Jerzy Łapiński – kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
Bodzentyn, Jerzy Szczyrba –
muzyk, kompozytor oraz hm.
Arkadiusz Szostak – chorągiew
kielecka, wyłonili zwycięzców
w następujących kategoriach:
Dorośli – Zespoły: I Miejsce
– KGW „Celinianki”, II Miejsce –

Zespół Pieśni Ludowej z Morzysza, III Miejsce – Zespół Pieśni
i Tańca „Leśnianie”.
Chóry: I Miejsce – Chór Nowina, II Miejsce – Miejsko-Gminny
Chór Michael, III Miejsce – They
Are Great.
Dorośli – Soliści: I Miejsce –
Zygmunt Szafrański, II Miejsce
– Lucyna Lipczyńska, III Miejsce
– Marian Przeździecki.
Młodzież Szkolna – Zespół:
I Miejsce – Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Górne Nutki”, II
Miejsce – Happy Junior, III Miejsce – Perłowe Nutki.
Młodzież Szkolna – Soliści:
I Miejsce – Lena Dobek, II Miejsce – Natalia Pepaś, III Miejsce
– Zuzanna Chrabąszcz.
Za swoje występy wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Gawron,
Klaudia Kiczor, Weronika Ko-

Fot. MGCKiT

IV Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

twa, Harcerski i Zuchowy Zespół Wokalny z Bodzentyna, Zofia Szafraniec, Wiesław Sepioło,
Zespół Pieśni i Tańca „Furmani”,
Zespół „Wzdolskie Kołowrotki”.
Wszyscy uczestnicy IV przeglądu zaprezentowali bardzo

wysoki poziom artystyczny
i wokalny. Z pewnością te piękne utwory na długo pozostaną
w naszej pamięci. Wszystkim
serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
/MGCKiT/
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
od 01.01.2020 do 30.06.2020

Firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych: Ekom, ul. Zakładowa 29, 26-056 Nowiny.
Kontakt: tel./fax. (41) 315 40 03, tel. (41) 368-46-61. E-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl, 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;
BODZENTYN
ul. Kielecka; ul. Miejska; ul. Podgórska;
ul. Opatowska;
ZABUDOWA WIELORODZINNA

WOREK
CZARNY LUB
POJEMNIK

02.01
06.02
05.03
02.04
16.04
07.05
21.05
04.06
18.06

03.01; 7.02
06.03; 3.04
16.04; 8.05
21.05; 5.06
18.06

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

Odpady
selektywne:
szkło
WOREK
ZIELONY

Odpady bio w
tym zielone,
(od 01.05.2020
do 30.06.2020)
WOREK
BRĄZOWY
Popiół
(od 01.01.2020
do 30.04.2020)
WOREK SZARY

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny
i
elektroniczny,
zużyte opony

29.04

10.01
04.02
03.03
07.04
05.05
02.06

10.01
04.02
03.03
07.04
05.05
02.06

10.01
04.02
03.03
07.04
25.04
05.05
23.05
02.06
20.06

04.01; 01.02
07.03; 04.04
02.05; 06.06

04.01; 01.02
07.03; 04.04
02.05; 06.06

04.01: 01.02
07.03: 04.04
18.04: 02.05
16.05: 06.06
20.06

29.05

29.04

02.01; 16.01
06.02; 20.02
05.03; 19.03
02.04; 09.04
16.04; 23.04
30.04; 07.05
14.05; 21.05
28.05; 04.06
10.06; 18.06
25.06

10.01
04.02
03.03
07.04
05.05
02.06

10.01
04.02
03.03
07.04
05.05
02.06

10.01; 24.01
04.02; 18.02
03.03; 17.03
07.04; 14.04
21.04; 28.04
05.05; 12.05
19.05; 26.05
02.06; 09.06
16.06; 23.06
30.06

08.01; 2.02;
11.03; 08.04
13.05; 10.06

24.01; 28.02
27.03; 24.04
22.05; 26.06

24.01; 28.02
27.03; 24.04
22.05; 26.06

24.01; 28.02
27.03; 24.04
22.05; 26.06

30.03

09.01
13.02
12.03
09.04
14.05
12.06

21.01
18.02
17.03
21.04
19.05
16.06

21.01
18.02
17.03
21.04
19.05
16.06

21.01
18.02
17.03
21.04
19.05
16.06

29.06

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

22.01; 26.02
25.03; 22.04
27.05; 24.06

14.01; 11.02
10.03; 14.04
12.05; 09.06

14.01; 11.02
10.03; 14.04
12.05; 09.06

14.01; 11.02
10.03; 14.04
12.05; 09.06

30.04

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

23.01; 27.02
26.03; 23.04
28.05; 25.06

28.01; 25.02
24.03; 28.04
26.05; 23.06

28.01; 25.02
24.03;28.04
26.05;23.06

28.01; 25.02
24.03; 28.04
26.05; 23.06

31.03

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

07.01; 05.02
04.03; 01.04
06.05; 03.06

04.01; 01.02
07.03; 04.04
02.05; 06.06

04.01; 01.02
07.03; 04.04
02.05; 06.06

04.01; 01.02
07.03; 04.04
02.05; 06.06

29.05

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;

15.01; 19.02
18.03; 15.04
20.05; 17.06

13.01; 14.02
13.03; 10.04
11.05; 15.06

13.01; 14.02
13.03; 10.04
11.05; 15.06

13.01; 14.02
13.03; 10.04
11.05; 15.06

25.05

1) Bodzentyn, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wolność” ul. Wolności 10;
2) Bodzentyn, Wspólnota Mieszkaniowa;
ul. Wolności 1;
3) Bodzentyn, Kielecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa; ul. Ogrodowa 3;
4) Bodzentyn, SPZOZ ul. Ogrodowa 1;
5) Stara Wieś 28, SPZOZ;
6) Święta Katarzyna, ZOZ ul. Żeromskiego 5;
Celiny;
Wola Szczygiełkowa; Dąbrowa Dolna;
Dąbrowa Górna;
Kamionka; Podmielowiec; SiekiernoPodmieście; Siekierno – Przedgrab;
Siekierno – Smyków; Siekierno - Stara Wieś;
Kamienna Górna; Parcelanci;
Skorucin; Leśna- Stara Wieś;
Podkonarze; Chrusty; Nowa Wieś

