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Ukończono remonty dróg

W numerze
Będą nowe odcinki
oświetlenia
dróg gminnych

9 października 2019 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba
podpisał trzy umowy z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Bodzentyn.
n Czytaj, str. 3

Na początku października
nastąpił końcowy
odbiór czterech
wyremontowanych
i przebudowanych
odcinków dróg
gminnych. Inwestycja
zrealizowana została
w ramach dofinansowania
z rządowego programu
przeciwdziałania skutkom
klęsk żywiołowych.
Jeden z mieszkańców Śniadki Parceli osobiście przyszedł
na długo wyczekiwany odbiór.
- Jestem bardzo zadowolony,
droga umożliwi łatwy dostęp do
posesji oraz gospodarstw, teraz
będzie się wygodniej jechało.

Długo na tę drogę czekaliśmy,
ale nareszcie jest, dlatego składam serdeczne podziękowania
i słowa uznania dla Burmistrza
– skomentował.
W ramach inwestycji przebudowano i wyremontowano drogi
gminne o łącznej długości ponad 1 600 m w miejscowościach
Śniadka Parcele, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia.
- Drogi w Śniadce naprawiane były co roku, wciąż wymagały nakładów pieniężnych.
Remonty bieżące nie przynosiły
efektów, więc pozyskane środki z programu przeciwdziałania
skutkom klęsk żywiołowych bardzo nam pomogły w zrealizowaniu tych zadań – powiedział

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.
W wyniku zrealizowanego
zadania, na przedmiotowych odcinkach dróg powstała jezdnia
asfaltowa oraz pobocza z kruszywa łamanego. Oczyszczono
i wzmocniono istniejące rowy
przydrożne, wymieniono barierki
i wyremontowano przepust.
Łączna wartość inwestycji
wynosi 794 612,47 zł. Zadanie
to dofinansowane jest ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych)
zgodnie z otrzymanymi promesami w wysokości 80 % wartości zadania.
/BR/

Nowa radna złożyła
ślubowanie

We wrześniu podczas
XVIII Sesji Rady Miejskiej
w Bodzentynie ślubowanie
na radną złożyła pani Dominika Skarbek z okręgu wyborczego nr 10.
n Czytaj, str. 2

Tytuł „Mecenas Kultury”
dla Miasta i Gminy
Bodzentyn.

n Czytaj, str. 4
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Szkoła Podstawowa w Psarach
Starej Wsi po modernizacji

Dzięki dobrej współpracy z rodzicami i organem prowadzącym
udało się w szkole poprawić bazę
lokalową oraz wyposażyć szkołę
w wiele pomocy dydaktycznych.
Po remoncie, nowego blasku
nabrały hole, korytarze szkolne,
klatki schodowe oraz sale lekcyjne. W nowych gablotach wyeksponowano dyplomy i puchary
z osiągnięciami uczniów oraz
fotorelacje z bieżących ważnych
wydarzeń szkolnych. Tuż przy
wejściu do szkoły zrobiono kącik
patrona szkoły, w którym obok
tablicy pamiątkowej znajduje się
obraz namalowany w 1974 roku
przez uczniów tej szkoły, pod
kierunkiem nauczyciela plastyki
pana Witolda Combra. Na dolnym
holu na całej ścianie z oknami
założono werticale. Gruntownie
zostało wyremontowane pomieszczenie socjalno- kuchenne.
W salach lekcyjnych, pomalowano ściany, w okna założono
roletki, wymieniono wiele mebli.
Innym ważnym celem obok poprawy bazy lokalowej było wzbogacenie szkoły w wiele pomocy

Fot. Archiwum szkoły

Szkoła   Podstawowa
w Psarach Starej Wsi
istnieje już 150 lat, a 5 lat
temu szkole tej nadano imię
Stefana Żeromskiego. Minął
rok od objęcia przeze mnie
funkcji dyrektora. Upłynął on
w miłej, twórczej atmosferze
z udziałem uczniów
i pracowników tej szkoły.

dydaktycznych. Na ten cel pozyskano z zewnątrz środki finansowe. W celu poprawy jakości
nauczania utworzono pracownie
przedmiotowe:
matematyczną,
językową, biologiczno- geograficzną oraz fizyczno- chemiczną.
Sale te są bogato wyposażone
w pomoce dydaktyczne, w tym też
w sprzęt multimedialny. Uczniowie klas 1-3 na swoich zajęciach
korzystają z nowo zakupionych
monitorów interaktywnych. Od
września w szkole pracuje pedagog szkolny i dla niego utworzono też gabinet. Dzięki dofinansowaniu z różnych projektów,
w tym z projektu realizowanego
przez Miasto i Gminę Bodzentyn
„Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”
w szkole prowadzonych jest wiele

zajęć dodatkowych: z matematyki, języka angielskiego, języka
polskiego, przyrody, koło wokalne, zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, koło warcabowo-szachowe, zajęcia z grami i zabawami
logicznymi. W oddziale przedszkolnym stawiamy na rozwój
dzieci w zakresie umiejętności
z języka angielskiego. Korzystając z cateringu, w szkole można
zjeść ciepły posiłek. W ubiegłym
roku, dziennie wydawanych było
ponad 50 obiadów.
Podsumowując moją pracę
przez ostatni rok szkolny, pragnę
gorąco podziękować wszystkim
nauczycielom i innym pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom
oraz panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie za dotychczasową
współpracę i pomoc w realizacji

Nowa radna złożyła ślubowanie
We wrześniu podczas XVIII Sesji Rady
Miejskiej w Bodzentynie ślubowanie na
radną złożyła Pani Dominika Skarbek
z okręgu wyborczego nr 10.
Pani Dominika jest rodowitą mieszkanką
gminy Bodzentyn. Wraz z mężem, z którym
jest w szczęśliwym związku małżeńskim
od 20 lat, oraz dwójką dzieci mieszkają we
Wzdole Rządowym.
W październiku Radna wnioskowała o zabezpieczenie w Budżecie Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2020 środków na dofinansowanie wymiany oświetlenia w miejscowości
Wzdół Rządowy, budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej, jak również remont prze-

pustu we Wzdole Rządowym oraz w Starej
Wsi z budową fragmentu chodnika. Ważnym
aspektem jest również podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu dróg powiatowych i wojewódzkich we Wzdole Rządowym oraz utwardzenie
kruszywem zatoczki na skrzyżowaniu drogi
powiatowej z drogą wojewódzką (obok cmentarza we Wzdole).
- Zabezpieczenie środków na zadania,
o które wnioskowałam przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w miejscowościach
Wzdół Rządowy i Stara Wieś wpływając na
poprawę warunków życia mieszkańców –
uzupełnia Radna Dominika Skarbek.
/EŚ/

wszystkich przedsięwzięć. Pragnę też podziękować radnym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom
z sołectw Psary Stara Wieś oraz
Psary Kąty za przekazanie środków finansowych na remont ogrodzenia wokół szkoły. Na koniec
chcę przypomnieć, że obejmując
funkcję dyrektora, w szkole był już
realizowany projekt termomodernizacji, dzięki któremu budynek
ocieplono, a na dachu zainstalowano baterie fotowoltaiczne.
Przed nami jeszcze wiele nowych wyzwań i zadań do realizacji, tych zaplanowanych już i tych
jeszcze nieokreślonych na obecną
chwilę. Proszę wszystkich o dalszą
współpracę tak, by szkoła w Psarach dalej się rozwijała, a uczniowie chętnie do niej przychodzili.
Barbara Świetlik
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Będą nowe odcinki oświetlenia
dróg gminnych
9 października 2019 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba
podpisał trzy umowy
z wykonawcą na budowę
oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Bodzentyn.

Oświetlenie uliczne powstanie
na odcinku Celiny – Dąbrowa
o długości 490 m. Jedenaście
słupów wraz z ośmioma oprawami rozświetlą drogę poprawiając
widoczność nocą.
W Wilkowie przy ul. Łysogórskiej (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Grabowej) wybudowana zostanie napowietrzna
linia oświetlenia drogowego, za-

równo na istniejących jak i projektowanych słupach o łącznej
długości ponad 500 m. Dodatkowo zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe, uziemienia
oraz szafa z zasilaniem linii.
W Orzechówce wybudowana zostanie napowietrzna linia oświetlenia zewnętrznego
na projektowanych 5 słuchach
o długości ok. 250 m., zamontowanych zostanie 5 kompletów
opraw oświetleniowych oraz wykonane zostanie uziemienie.
Łączna długość oświetlonych
odcinków wyniesie ponad 1 240
metrów. Całkowity koszt robót
wyniesie 94 300,00 złotych.
Środki na ów cel pochodzą z fun-

duszy sołeckich poszczególnych
miejscowości oraz z budżetu
gminy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

„ELEKTROINSTALATOR”. Przewidywany termin zakończenia
prac: koniec listopada 2019 r.
/EŚ/

Wakacyjne remonty w szkołach
Podczas wakacyjnej przerwy
w placówkach oświatowych
na terenie gminy Bodzentyn
zostały zrealizowane
zadania mające na celu
poprawić komfort pracy
uczniów, przedszkolaków
i nauczycieli.
Szkoła Podstawowa imienia
Poetów Doliny Wilkowskiej
w Świętej Katarzynie
W ramach prac remontowych
w szkole pomalowane zostały
sale lekcyjne, korytarze, szatnie
oraz łazienki o łącznej powierzchni
2300 m2. Zaadoptowano również
poddasze na pokój nauczycielski,
a także przystosowano pomieszczenie na gabinet pedagoga
szkolnego. Nowo powstały oddział
przedszkolny wyposażono w meble oraz zakupiono trzy dywany.
Koszty zadania wyniosły 53 942
zł. W szkole zainstalowano także
trzy monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna tablica”.
Samorządowe Przedszkole
we Wzdole Rządowym
W budynku wykonane zostały następujące prac remontowe:
gruntowanie , szpachlowanie oraz
malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzki Tarcett, wykonanie
posadzki z płytek terrakota oraz
z płytek glazurowanych, wykonanie wszelkich prac eklektycznych

tj. np. przygotowanie podłoża dla
osadzenia gniazd i łączników,
montaż gniazd internetowych natynkowych. Prace remontowe zrealizowane zostały z dwóch Funduszy Sołeckich: Wzdół Kolonia
20 777,58 zł i Wzdół Rządowy 29
088,61 zł oraz ze środków budżetu gminy Bodzentyn.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bodzentynie
W ramach zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego
Miasta Bodzentyn „BODZENTYNDZIECIOM. Doposażenie i remont
Samorządowego
Przedszkola
w Bodzentynie” zostały pomalowane sale, korytarz, stołówka
i toalety. Do kuchni zakupiono piec
konwekcyjno-parowy wraz z okapem, manualny zmiękczacz wody,
zmywarkę do naczyń. Sale zyskały nowe meble w postaci krzesełek przedszkolnych i stolików
oraz szafek na zabawki i pomoce
dydaktyczne. Przedszkole wzbogaciło się w nowe zabawki min.:
warsztaty dla majsterkowiczów,
wózki i domki dla lalek, stragany
sklepowe, nowoczesne kuchnie, bujaki, klocki, różne modele
samochodów. Nowy wizerunek
przedszkola cieszy dzieci, rodziców i nauczycieli. Koszty realizacji
projektu wyniosły: 86 072,58 zł.
/BR/
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Jedna z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej
w Świętej Katarzynie.

Nowe krzesełka w bodzentyńskim przedszkolu.

Wyremontowane sale we wzdolskim przedszkolu
zyskały nowy blask
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Gmina Bodzentyn
Mecenasem Kultury

Na scenie wystąpiło wielu znamienitych artystów, m.in. Włodzimierz ‚Kinior’ Kiniorski, Krzysztof
‚Kis’ Kisiała, Adam Ochwanowski
oraz Karolina Opałko. Odbyła
się również zbiórka pieniędzy na
pomnik upamiętniający artystę.
Ponadto część zebranych funduszy zostanie przeznaczona
na renowację grobowca rodziny
Opałków.
Podczas imprezy organizatorzy wyróżnili tytułami Mecenasa
Kultury 14 osób, wśród których
znalazł się Burmistrz Miasta

Fot. Echo Dnia

W Kieleckim Centrum
Kultury wręczane zostały
nagrody MECENAS
KULTURY podczas
koncertu upamiętniającego
Bronisława Opałkę - autora
tekstów i kabareciarza
znanego między innymi
z roli Genowefy Pigwy.

i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.
- To właśnie dzięki Bronisławowi Opałce świętokrzyska
zapaska, chustka na głowie rozpoznawane były w całej Polsce.

Kolejne nasadzenia
roślin miododajnych
Wzorem lat ubiegłych
Gmina Bodzentyn
dokonała zakupu drzew
i krzewów miododajnych,
które zostały nasadzone na
terenie gminy.
Za kwotę 2 tys. zł dotacji pochodzącej ze środków Powiatu
Kieleckiego zakupiono w tym
roku 125 szt. roślin. Przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie zasadzono klony zwyczajne oraz irgi
pospolite. Uzupełniono również
irgami nasadzenia na skarpie
przy Urzędzie Miasta i Gminy.
Pozostałe drzewa i krzewy miododajne typu głogi dwuszyjkowe, jabłonie, grusze, klony, lipy,
śliwy ałycze, pigwowce, irgi,
kruszyny pospolite, dzikie róże
i derenie jadalne przekazano
członkom Koła Pszczelarskiego z terenu gminy Bodzentyn.
Nowych nasadzeń dokonano
w Celinach, Dąbrowie Górnej,
Bodzentynie, Grabowej i Śniadce Drugiej. Dzięki corocznym
dotacjom z Powiatu Kieleckiego

Kabaretowa postać Genowefy
Pigwy z charakterystycznym
głosem kojarzona była właśnie
z naszym regionem. Warto pamiętać o tym, że Bronek był
nie tylko kabareciarzem, ale

również autorem wielu tekstów
i kompozytorem. 1 września
świętowaliśmy drugie imieniny
obchodzone bez solenizanta –
mówi Dariusz Skiba.
/EŚ/

Nowa pracownia informatyczna
w szkole w Świętej Katarzynie

w ciągu ostatnich lat zakupiono
i nasadzono na terenie gminy
prawie tysiąc roślin miododajnych.
/J. Gawlik/

Uczniowie szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie mogą
korzystać z nowej pracowni informatycznej, która została wyposażona w osiemnaście najnowocześniejszych zestawów komputerowych za kwotę 57 039,60 zł w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Wkład
własny Gminy Bodzentyn wyniósł 14 259,90 zł.
Pracownia informatyczna w szkole wyposażona została
w kompleksowe zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej
Wi-Fi, systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym.
/JW/
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Bodzentyński jarmark na fotografiach
Finalizowanie „dobitego”
targu, oględziny zwierzyny,
targowanie - codzienność
życia targowego.
W poniedziałek otwarta
została wystawa „Kupić
nie kupić, potargować
można. Jarmark chłopski
w Bodzentynie na
fotografiach Janusza
Buczkowskiego”.

Na 50 unikatowych zdjęciach
autor z reporterskim zacięciem
ukazał zwyczaje dawnych jarmarków. Warto podkreślić, iż 47
fotografii po raz pierwszy ujrzało
światło dzienne. Przez prawie
pół wieku artysta nikomu ich
nie pokazywał. Powstały w czasie jednej z podróży po Górach
Świętokrzyskich. Jak sam artysta mówi: - Szedłem fotografować pola, ale zrobiłem tak
zwany skok w bok, właśnie tutaj
do Bodzentyna, gdzie trafiłem
przypadkowo. Wykorzystałem
trzy zdjęcia, a reszta tak sobie
leżała i długo czekała.
Obecny na wernisażu Burmistrz Miasta i Gminy Bodzen-

tyn Dariusz Skiba z uwagą
oglądał fotografie. Podkreślił,
że zdjęcie na planszach pokazują rzeczywistość, która kiedyś
była i za którą tęsknimy. Wyraził
zadowolenie, że dzięki autorowi
publikowanych zdjęć, Bodzentyn jest w centrum uwagi i jest
zauważany poprzez swoją hi-

storię. Podziękował również
muzeum wsi kieleckiej za zorganizowanie tak wspaniałej wystawy.
Uzupełnieniem wystawy było
zorganizowane przedstawienie
„Targ chłopski” przez aktorów
-amatorów ze Stowarzyszenia
„Kuźniczy Krąg” z Suchedniowa

oraz poczęstunek przygotowany przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Michniowianki”.
Wystawę można obejrzeć
w Parku Etnograficznym w Tokarni.
/EŚ/

Dzień otwarty w Zagrodzie Edukacyjnej
W województwie
świętokrzyskim
zarejestrowanych jest 19
Zagród Edukacyjnych.
Z naszej gminy 3
gospodarstwa przynależą
do Ogólnopolskiej Sieci.
Zagrody dają korzyść rolnikom i uczniom miejskich szkół,
bowiem dzieci mogą poznać
wiejską kulturę, kuchnię czy
zdobyć wiedzę na temat roślin
i zwierząt. Z kolei rolnicy zyskują
dodatkowe źródło dochodu.
12 września w jednej z Zagród
w gminie Masłów w miejscowości Ciekoty w gospodarstwie
agroturystycznym „Radostowa”
odbywał się Dzień Otwarty organizowany przez Świętokrzyski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach przy wsparciu
Miasta i Gminy Bodzentyn oraz
Gminy Masłów.
W programie znalazły się pokazowe zajęcia edukacyjne dla
dzieci tzw. „lekcje w zagrodzie”
w których uczestniczyły dzieci
klas 4 ze szkół podstawowych

z gmin Bodzentyn i Masłów. Lekcja pierwsza – „Od mleczka do
sereczka – czyli o mleku jego
przetworach” - rozpoczęła się
omówieniem gatunków zwierząt,
od których pozyskujemy mleko,
a także uczestnicy dowiedzieli
się czym różni się mleko świeże
od zsiadłego i co z mleka można
zrobić. Zajęcia prowadzone były
przez Krystynę Krzciuk z Gospodarstwa Agroturystycznego
„EKOSTOKROTKA” w Kapkazach. Lekcja druga - „Tradycje

i obrzędy wsi świętokrzyskiej – jak
to z lnem było i nie tylko” – rozpoczęła się od przybliżenia historii
tkactwa, zapoznania dzieci z etapami uprawy i obróbki lnu, który
zostanie wykorzystany do pracy
na krośnie. Następnie odbyły się
praktyczne zajęcia tkackie. Lekcja
prowadzona była przez Państwo
Jadwigę i Marka Dulębów z Gospodarstwa Agroturystycznego
,,Na Górce" w Wiącce.
Dla dorosłych odbyły się wykłady na tematy „Dywersyfikacja

źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich”, „Dobre przykłady funkcjonowania
gospodarstw
edukacyjnych
w woj. świętokrzyskim” oraz
„Usługi społeczne, opieka, terapia – różne rodzaje działalności w gospodarstwach rolnych
w ramach rozwoju rolnictwa
społecznego”. Zainteresowani
uczestnicy mogli wziąć udział
w pokazowych zajęciach edukacyjnych w Zagrodzie.
/EŚ/
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Narodowe Czytanie w Bodzentynie
Na Rynku Górnym
w Bodzentynie odbyła się
8. edycja ogólnopolskiej
akcji Narodowe Czytanie.
W tym roku czytane
były: „Rozdziobią nas
kruki, wrony” Stefana
Żeromskiego, „Dym”
Marii Konopnickiej oraz
„Katarynka” Bolesława
Prusa.

W wydarzeniu udział wzięło
kilkadziesiąt osób, zaproszeni
goście, mieszkańcy, uczniowie
oraz sympatycy. Tegoroczne
czytanie rozpoczęli gospodarze Pani Marta Janicka Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bodzentynie oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba a następnie czytali: Senator Krzysztof Słoń, Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Bodzentyna Michał
Rachtan, emerytowany Dyrektor LO w Bodzentynie Józef
Lesisz, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,
uczniowie Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Bodzentynie
oraz osoby, które zgłosiły się na
ochotnika.

Z okazji 8. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie
wykonana została przez Kancelarię Prezydenta RP okolicznościowa pieczęć, która została
przesłana do wszystkich urzędów i instytucji organizujących

Narodowe Czytanie. Uczestnicy
spotkania mogli odcisnąć pamiątkowy stempel na przyniesionych przez siebie egzemplarzach nowel polskich.
Organizatorzy akcji - Dyrektor MGBP W Bodzentynie Pani

Marta Janicka ora Burmistrz
MiG Bodzentyn Dariusz Skiba
składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy
wzięli udział w Narodowym Czytaniu 2019.
/BR/

Badania profilaktyczne Rajd na urodziny Łysicy

W październiku mieszkanki
gminy Bodzentyn po raz kolejny
miały okazję do skontrolowania
swojego stanu zdrowia w ramach bezpłatnych badań wczesnego wykrywania raka piersi
i raka szyjki macicy.
W dniach 10 i 11 października przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie Panie miały okazje
wykonać bezpłatne badania
mammograficzne i cytologiczne
w ramach populacyjnego pro-

gramu wczesnego wykrywania
raka piersi oraz wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy
w mobilnej pracowni.
Z bezpłatnych badań skorzystało 16 Pań. O kolejnych
planowanych terminach bezpłatnych badań odbywających
się na terenie gminy Bodzentyn
w cytommamobusie będziemy
na bieżąco informować.
/EŚ/

ło udział ponad 20 osób, wśród
nich mieszkańcy Miasta i Gminy
Bodzentyn oraz gminy Górno.
Organizatorzy podkreślają, że
nie mogli wymarzyć sobie piękniejszej pogody i bardziej malowniczej trasy. Z Bodzentyna
przejechali w stronę Woli Szczygiełkowej, a następnie z powrotem
do Bodzentyna i do Świętej Katarzyny. Wydarzenie współfinansowane przez gminę Bodzentyn.
/EŚ/

Fot. Archiwum stowarzyszenia

Nasza świętokrzyska perełka wśród gór, najwyższy szczyt
Gór Świętokrzyskich - Łysica,
obchodzi piękny jubileusz 500
milionowe urodziny. Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół
Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica Sabat” zorganizowało rajd rowerowy.
Wspólny start rowerzystów
odbył się po godz. 10 w niedzielę
22 września na Rynku Górnym
w Bodzentynie. W rajdzie wzię-
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Nocne bieganie w Wilowie

7

Wystartowało prawie 200
osób. W tym gronie znalazł się
również Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba wraz
z szeroką grupą biegaczy i osób
maszerujących z kijami z terenu
naszej gminy. Wcześniej odbył
się bieg dzieci, które miały do
pokonania dystans 100m. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, saszetkę biegową
oraz poczęstował się przepyszną zupą gulaszową przygotowaną przez stowarzyszenie "Wilkowianie". Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary i specjalnie
zaprojektowane na tę okazję statuetki w kształcie Wilka oraz profesjonalne latarki ufundowane
przez firmę ARMYTEK.
Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych

Fot. Magdalena Tusień-Kuzka

27 września 2019 r. odbył
się Nocny Bieg i Marsz
z kijami w Wilkowie
w ramach II Nocnego
Maratonu Wokół
Świętokrzyskich Zalewów
Wodnych.

w tym roku cieszył się sporo większą popularnością, niż
pierwsza edycja. W Wilkowie
miał miejsce finał tegorocznej
edycji biegów, wcześniej spotkaliśmy się w Mostkach i Wąchocku. Dziękujemy młodzieży i nauczycielom z liceum za pomoc
w organizację wydarzenia. Wie-

Wieczorne zwiedzanie
W październiku Towarzystwo
Przyjaciół Bodzentyn zorganizowało Wieczorne Zwiedzanie
Bodzentyna, które rozpoczęło
się od wizyty w Zagrodzie Czernikiewiczów.
Kustosz muzeum opowiedziała o historii obiektu, zwyczajach
i codziennym życiu mieszkańców skansenu. Następnie zwiedzający udali się w kierunku
placu przy kościele Świętego
Ducha, zatrzymując się przy "Organistówce" oraz wspominając
wizytę jednego z honorowych
obywateli Bodzentyna - Józefa

rzymy, że były to bezcenne doświadczenia dla młodych ludzi,
budowanie relacji... bo tu łączy
idea, która jest warta całej reszty.
Projekt współfinansowany ze
środków Ministerstwa Sportu,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego,
Samorządu MiG w Bodzentynie.

Organizatorem
wydarzenia
była Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT we
współpracy z MGCKiT w Bodzentynie. Partnerem wydarzenia był
Samorząd MiG oraz Powiatowy
Zespół Szkół w Bodzentynie.
Magdalena Tusień-Kuzka

Święto ziemniaka

Piłsudskiego. Kolejnym zaplanowanym punktem do zwiedzania
był kościół Św. Ducha oraz pobliski teren, na którym znajdują się
krzyże oraz pomniki. Nie zabrało
spaceru przez Rynek Dolny, ul.
Langiewicza, Rynek Górny oraz
wizyty na wzgórzu zamkowym.
Ostatnim punktem Wieczornego Zwiedzania była wizyta
w kościele parafialnym. Zwieńczeniem wydarzenia było zaproszenie uczestników na poczęstunek oraz dyskusję na temat
historii i zabytków miasta.
/EŚ/
W przedostatnią niedzielę
września po raz V odbyło
się święto ziemniaka
w sołectwie Wiącka.
Piękna słoneczna pogoda,
pieczone kiełbaski z grilla,
przysmaki przyrządzone
przez mieszkańców oraz
oczywiście pieczony
ziemniak przyciągnęły
gości.
Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci

i dorosłych, a także występów
zespołów oraz chóru. Zarówno
dzieci jak i dorośli chętnie brali udział w konkursach i zabawach.
Wydarzenie została zorganizowana przez Sołtysa i Rade
Sołecką Sołectwa Wiącka i Miejsko - Gminne Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie pod
patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.
/EŚ/
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200 lat Panie
Tadeuszu!
Ma 100 lat i wciąż jest
w bardzo dobrej kondycji.
20 października swoje
urodziny obchodził
Tadeusz Wzorek
z Wilkowa.

W imieniu Gospodarza Gminy Zastępca Burmistrza Andrzej
Jarosiński złożył Jubilatowi
z okazji 100. urodzin serdeczne
gratulacje, wyrazy uznania dla
przeżytych lat i życzenia wszelkiej pomyślności i pogody ducha
na kolejne lata. Dodał również,
że tak okrągły jubileusz jest
dla wszystkich mieszkańców
powodem do dumy: - Wszyscy
bardzo się cieszymy, że w naszej Gminie mamy 100-latka. To
wspaniałe móc dożyć takiego
wieku w bardzo dobrej kondycji
i z uśmiechem na ustach. Serdecznie Panu gratulujemy i życzymy kolejnych 100 lat szczęśliwego życia.
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Do życzeń dołączyły się Panie Radne: Teresa Bzymek
Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z Anną Obarą oraz
Agnieszką Barcikowską, które
wraz Burmistrzem wręczyły Solenizantowi pamiątkowy grawerton, puchaty koc oraz list gratulacyjny.
Aby przypomnieć wydarzenie, które działo się w osadzie
Bodzentyn dnia 30 października
1919 r. Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński wręczył Solenizantowi wyciąg aktu urodzenia
z księgi urodzeń z roku 1919.
W tym dniu nie brakowało również tych tradycyjnych
prezentów, jak kwiaty czy listy
gratulacyjne od władz powiatowych wicestarosty kieleckiego
Tomasza Plebana i Radnego
Powiatowego Wojciecha Kózki
oraz przedstawiciela Wojewody
Świętokrzyskiego.

Fot.Archiwum prywatne
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Folklorystyczne podróże Wolan...

W ramach projektu organizowane są między innymi wyjazdy
na konkursy i przeglądy folklorystyczne służące upowszechnianiu kultury ludowej regionu świętokrzyskiego oraz poznawaniu
folkloru innych regionów Polski.
Poza imprezami o zasięgu lokalnym i powiatowym Zespół
„Wolanie spod Łysicy” uczestniczył w dwóch ogólnopolskich
imprezach
folklorystycznych
w województwie mazowieckim
i wielkopolskim.
Tym razem „Wolanie spod

Łysicy” w swą folklorystyczna
podróż zabrali członków Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa
oraz mieszkańców sołectwa.
7 września 32 osobowa grupa
wycieczkowiczów wyruszyła do
Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego na spotkanie z historią
i kulturą wielkopolski.
W Przygodzicach odbywał

się XI Przegląd Dni Kulturalny
Doliny Baryczy oraz Folkloriada,
z udziałem zespołów z Wielkopolski. Nasz gościnny występ
bardzo gorąco i owacyjnie przyjęty przez uczestników imprezy
stał się okazją do prezentacji
kultury ludowej regionu świętokrzyskiego, promocji gminy Bodzentyn oraz Zespołu „Wolanie
spod Łysicy”.

Takie wycieczki nie zdarzają
się często. Dla jej uczestników
była to okazja poznania historii
i kultury odległych i mniej znanych zakątków Polski, zawarcia nowych znajomości, miłego
spędzenia czasu i wzajemnej
integracji naszej społeczności.
Bożena Wyglądacz
Szersza relacja dostępna jest
na stronie gminy.

fot. Archiwum stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Wola
Szczygiełkowa wraz
z Zespołem „Wolanie
spod Łysicy” korzystając
ze wsparcia i dotacji
UMiG Bodzentyn realizuje
projekt pod nazwą
„Śladami tradycji i kultury
ludowej” - promowanie
ludowej kultury regionu
świętokrzyskiego oraz
poznawanie kultury
ludowej różnych
obszarów Polski.
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Finał Finałów – Bodzentyn 2019
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W sobotę i niedzielę 12- 13
października w Bodzentynie odbyły
się: Finał biegów – Ultra Maraton
4 Pory Roku Edycja JESIEŃ i Cross
Run GRAND Prix Gór Świętokrzyskich
na dystansie DYSZKA oraz Finał Rower
Sport Scott MTB Cross Maraton.

Zdjęcia. e-Bodzentyn.pl.

Sportowe
wydarzenie
to
cykliczna impreza dla sportowców amatorów
oraz ludzi aktywnie spędzających czas,
promująca
walory
turystyczne
województwa świętokrzyskiego oraz Miasta
i Gminy Bodzentyn na arenie ogólnopolskiej.
Organizatorem edycji Cross Run i MTB
Cross Maraton było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB Cross
oraz Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn.
/BR/

Państwowe odznaczenie dla mieszkanki Wilkowa
Niedawno zmarła mieszkanka Wilkowa Pani Feliksa Janiec
jeszcze za życia otrzymała piąte w kolejności polskie
państwowe odznaczenie cywilne.
Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości nadawany jest osobom, które
przez dłuższy okres lub w sytuacji skrajnego zagrożenia broniły niepodległości i suwerenności Ojczyzny, walczyły o jej odzyskanie lub
podtrzymywały funkcjonowanie instytucji i tradycji Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1939 – 1956.
Panie Feliksa od sierpnia 1942 r. do stycznia 1945 r. działała w Armii Krajowej. Zaprzysiężona została na Placówce „Zamek” w Bodzentynie i przyjęła pseudonim „Kora”. Pełniła funkcję łączniczki
i sanitariuszki w oddziale Stanisława Książka ps. „Marcin”. Opiekowała się rannymi i chorymi członkami organizacji, którzy ukrywali się
jej gospodarstwie. Była zmuszona do ucieczki z domu i ukrywania
się z powodu donosu konfidenta. Za jej działalność śmiercią zostali
ukarani jej ojciec i teść. Działała w konspiracji, aż do wkroczenia armii
czerwonej i wojska polskiego pod dowództwem gen. Berlinga.
Jej zasługi jeszcze za życia zostały docenione. W imieniu Prezydenta Polski Order Krzyża wręczyła Agata Wojtyszek, Wojewoda
Świętokrzyski. W tym ważnym dniu Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba złożył gratulacje Pani Feliksie wręczając symboliczny list wraz z kwiatami. 			
/EŚ/

Wszystko na świecie prędko przeminie,
Płomienie zgasną, woda przepłynie,
Przeminie radość i to, co boli,
Czasy nieszczęścia i czasy niedoli.
Minęło szczęście, przeszło cierpienie,
A pozostało tylko wspomnienie...

10
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Rodzinny Piknik w Psarach-Starej Wsi

Prezes Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Psarach p. Jerzy
Wójcik przedstawił cele realizacji projektu. Następnie Pani Dyrektor Barbara Świetlik przybliżyła sylwetkę Patrona Szkoły tj.
Stefana Żeromskiego, który był
uczniem szkoły w Psarach w latach 1873-74, zwracając uwagę
na szczególny wpływ osoby pisarza na integralność społeczności Psar.
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie, którzy
przedstawili montaż słowno –
muzyczny, podopieczna Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie – solistka, Oliwia Sikora oraz grupa
taneczna składająca się również
z uczniów psarskiej szkoły oraz
Wiktoria Świetlik w solowym pokazie.

Fot. MGCKiT

W niedzielę 29 września
2019 w miejscowości
Psary Stara Wieś odbył się
w ramach realizowanego
projektu piknik rodzinny
zorganizowany przez
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi i Edukacji „Nasza
Szkoła” w Psarach.

Organizatorzy przygotowali szereg zabaw i rozgrywek
sportowych oraz konkursów
zarówno dla dzieci jak i rodziców. Największą atrakcją dla
dzieci były jednak trampoliny
i dmuchane zjeżdżalnie, z których dzieci niestrudzenie korzystały przez kilka godzin przy
dźwiękach muzyki oraz pokazu sprzętu strażackiego OSP
w Psarach. Dla wszystkich
przygotowano
poczęstunek:
ciasto, kiełbaski z grilla, chleb

ze smalcem, kawę i herbatę,
zaś dla dzieci dodatkowo soki
i słodycze.
Festyn został zorganizowany dzięki współpracy z Miejsko
– Gminnym Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie, Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
oraz Miejsko - Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Projekt
realizowany
we
współpracy z Lokalną Grupą
Działania w Bielinach i Urzę-

dem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego
w ramach programu wsparcie
na w drożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem
Rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
/MGCKiT/

Świętokrzyskie zabawy ludowe w Sieradowicach

Motywem przewodnim spotkania były ludowe gry i zabawy.
Dużym powodzeniem cieszyła
się bardzo widowiskowa konkurencja – bieg z fajerką. Pan
Ryszard Sikora z dużym zaangażowaniem uczył, wszystkich
chętnych, jak taki bieg powinien wyglądać. Swoich sił w tej
konkurencji próbowali wszyscy
- i mali i duzi. Specjalistą w tej
dziedzinie okazał się Piotr Wrzesień, który zdobył pierwsze
miejsce i otrzymał puchar z rąk
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby. Kolejne
miejsca zdobyli: Anastazja Łakomiec i Karol Szafraniec, którzy
również zostali nagrodzeni pucharami. Poza tym można było
spróbować swoich sił w grze

w cymbergaja, czy w przeciąganiu liny. Najmłodsi rywalizowali w grze w kapsle, a starsza
grupa uczestników upodobała
sobie skakanie w gumę. Radości było co nie miara przy biegu
w workach oraz w skakaniu na
skakance. Po kilku godzinach
zabawy przyszedł czas na małe
co nieco z ogniska. Strażacy

z OSP Sieradowice pod czujnym
okiem Sylwestra Kity serwowali
pyszną kiełbaskę oraz pieczone
ziemniaki, a członkinie stowarzyszenia częstowały pysznymi,
domowymi wypiekami. Kiedy
wszyscy nabrali sił zaczęła się
wspólna zabawa w rytm znanych
melodii. Przy świetle księżyca
impreza dobiegła końca. Radość

na twarzach najmłodszych była
największym podziękowaniem
dla organizatorów.
Dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie i dobrą zabawę - Danuta Skrzeczyna – sołtys Sieradowic oraz Marzanna
Borek – radna Rady Miejskiej
w Bodzentynie.
D. Skrzeczyna

Fot. Archiwum stowarzyszenia

W sobotnie popołudnie – 7
września stowarzyszenie
Inicjatywa z Sieradowic
zorganizowało spotkanie
integracyjne dla
najmłodszych.
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Z ŻYCIA NASZYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Wrzesień w życiu szkół rozpoczyna nowy rok szkolny.
Październik przynosi uroczystości bardzo ważne dla
uczniów i grona pedagogicznego. Zapraszamy na krótkie
podsumowanie ostatnich dwóch miesięcy.
W nowym roku szkolnym edukację w sumie rozpoczęło 854
uczniów. W tym ponad 100 dzieci po raz pierwszy zaczęło uczęszczać na zajęcia lekcyjne. W październiku w szkołach zwyczajowo obchodzone jest ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na
uczniów. W szkołach Pierwszoklasiści wobec Dyrekcji, przedstawicieli władz samorządowych, Rodziców oraz kolegów i koleżanek
przedstawiali krótkie programy artystyczne, w których prezentowali
swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, a nawet i taneczne.
Wrzesień to również początek przygody dla dzieci w wieku przedszkolnym. W naszej gminie do punktów przedszkolnych i przedszkoli uczęszcza w tym roku ponad 300 maluchów.
- Wszystkim uczniom życzę wspaniałej przygody edukacyjnej
oraz sukcesów w nauce. A z okazji minionego Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom placówek oświatowych w gminie Bodzentyn składam wyrazy uznania
i najlepsze życzenia, dziękując za codzienny wkład w wykształcenie
młodego pokolenia – mówi Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn.
/EŚ/

Gminne zawody w biegach przełajowych

W dniu 16.10.2019 r. na boisku „Łysica” przy ZSP w Bodzentynie odbyły się Gminne Zawody w Biegach Przełajowych dziewcząt
i chłopców klas IV- VIII.
Grupa 124 zawodników reprezentujących: SP Bodzentyn, SP
Wzdół Rządowy, SP Psary, SP Leśna rywalizowała na dystansach
400m, 600m, 800m w swoich kategoriach.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunami młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie
i organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego.
Wyniki zawodów dostępne na stronie gminy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie
UCZNIOWIE BODZENTYŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZWIEDZALI OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW
We wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Bodzentynie odwiedzili nowoczesną, zmodernizowaną za fundusze europejskie
oczyszczalnię ścieków w Świętej Katarzynie. Wyjazd był jednym
z punktów projektu “Czyste powietrze, woda, gleba i odnawialne
źródła energii”, którego realizacja zbliża się do końca. Mogliśmy

obserwować poszczególne etapy oczyszczania ścieków oraz efekt
końcowy – czystą i co najważniejsze bezpieczną dla środowiska
wodę.
Uczniom w czasie zwiedzania towarzyszył, doskonale orientujący się w procesach technologicznych, Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba.
Katarzyna Telka
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 26 września w naszej szkole uczniowie klasy 7b i 8a przygotowali apel pt.
„WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH”.W krótkich scenkach
sytuacyjnych pokazali jak przydatne są w dzisiejszych czasach
umiejętności językowe. Uczniowie uświadomili sobie, że nawet
w najprostszych sytuacjach dnia codziennego posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne.
B. Telka
POKAZ DOŚWIADCZEŃ DLA NAJMŁODSZYCH
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We wrześniu odbył się pokaz doświadczeń w ramach projektu
„Pracowania edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Uczniowie klas
8: Oliwia Marzec, Paulina Świątek i Rafał Słotnicki pod okiem nauczyciela i przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych
otrzymanych w ramach projektu, przeprowadzili pokaz doświadczeń.
Przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie, którzy aktywnie brali
udział w pokazie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą,
mieli okazje dowiedzieć się, jak działa elektrownia wiatrowa, a także w jaki sposób można wyprodukować prąd przy użyciu wody
i soli. Największe wrażenie na widowni robił jednak model samochodu napędzany wodorem.
Łukasz Biskup
IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
lu we Wzdole Rządowym miał niezwykły charakter. Panie wychowawczynie grupy 3-latków – p. E. Pajdo i p. J. Zaczkowska na wielkie świętowanie zaprosiły Rodziców najmłodszych przedszkolaków.
Oczywiście Rodzice nie zawiedli i 20 września stawili się w pełnym komplecie. Duże zainteresowanie wśród dzieci wywołała wykonana przez p. Elę interpretacja ruchowa wiersza „Jestem duża,
byłam mała”. Jednak największe zaangażowanie, przy salwach
śmiechu i radości - Rodzice, dzieci i pozostali uczestnicy wykazali podczas zabaw ruchowych. Idealne zgranie ze swoimi dziećmi
Rodzice wykazali w czasie wspólnej ilustracji recytowanych przez
Panie wychowawczynie wierszyków.
O przedszkolakach w dniu ich Święta pamiętała także Dyrekcja
oraz Samorząd Uczniowski, którzy złożyli życzenia oraz obdarowali
Małych Jubilatów ogromnym cukierkiem pełnym smakowitych słodkości. Fundatorem upominków dla wszystkich przedszkolaków była
Spółdzielnia Uczniowska Puchatek.
Na zakończenie zajęć Rodzice bardzo serdecznie podziękowali
za tak miłe, przyjazne i pełne humoru spotkanie oraz za możliwość
choć przez chwilę jeszcze raz bycia dzieckiem. Już teraz wprosili
się na kolejne tak radosne otwarte zajęcia.
SPWZ
PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W BODZENTYNIE

Już po raz trzeci nasza szkoła 4 października 2019 r. przystąpiła
do akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Miała
ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Uczniowie bawili
się na lekcjach matematyki i przerwach. Wcielili się w rolę egzaminatorów i podczas przerw przeprowadzali ustne egzaminy. Nagrodą
były odznaki eksperta tabliczki mnożenia oraz cukierki.
Nauczyciele matematyki:
A. Mazurkiewicz, J. Milanowska, G. Oględzińska

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
MAMA, TATA I DZIECIAKI - TAK SIĘ BAWIĄ
PRZEDSZKOLAKI

Tegoroczny Dzień Przedszkolaka w Samorządowym Przedszko-

2 października 2019 r. grupa pięcio i sześciolatków z Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym wraz z Paniami wychowawczyniami i nauczycielami bibliotekarzami odwiedziła Bibliotekę Publiczną w Bodzentynie.
Podczas wizyty, po wypożyczeniu bajek, baśni i legend, przedszkolaki otrzymały Wyprawki Czytelnicze. W wyprawce dzieci znalazły Kartę Małego Czytelnika oraz piękną książeczkę, w której odkryły mnóstwo kolorowych obrazków i pouczających opowiadań.
Maluchy dowiedziały się także, że za każdą wizytę w bibliotece
publicznej, zakończoną wypożyczeniem książki z dziecięcego
księgozbioru, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę. Jeśli takich naklejek zbierze 10, wówczas Dyrektor Biblioteki, Pani Marta Janicka
nagrodzi go dyplomem za rozwijanie swoich zainteresowań książeczkami, czytelniczy wysiłek, a może także czytelnicze sukcesy.
Nagrodzi i szczególnie podziękuje także Rodzicom za odpowiedzialność w wychowaniu dziecka oraz ubogacanie i rozwijanie
dziecięcych pasji.
AKCJA „ŚWIĘTOKRZYSKIE GRA W BILARD”
17 października 2019 roku w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym odbył się niezwykły pokaz gry w bilard w ramach akcji „Świętokrzyskie gra w bilard”.
Przedsięwzięcie jest inicjatywą Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego promującym sport bilardowy wśród najmłodszych.
Kampania jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Patronat honorowy nad akcją objęła wiceminister sportu
i turystyki Anna Krupka oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
W ramach akcji do szkoły przyjechał dwunastokrotny mistrz
świata w trikach bilardowych i trener drużyny NOSAN Kielce Bogdan Wołkowski. Mistrz świata pokazywał wspaniałe triki bilardowe.
W pokazie uczestniczyli zaproszeni goście, min. Pan Leszek Wnętrzak, pracownik Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim, radni z gminy Bodzentyn, przedstawiciele
Rady Rodziców oraz cała społeczność szkolna.
Impreza z pewnością była okazją do zachęcenia uczniów do aktywności fizycznej, ale również stała się okazją do udowodnienia,
że bez pracy nie da się w życiu niczego osiągnąć.

WZDOLSCY HARCERZE CZYTAJĄ PRZEDSZKOLAKOM
We wrześniu Biblioteka Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
obchodziła TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA. W tym czasie do akcji włączają się uczniowie zarówno klas młodszych, jak i starszych.
Starsi czytają młodszym, ale i młodsi świetnie radzą sobie z czytaniem. Jednak w tym roku szkolnym bezkonkurencyjni w głośnym
czytaniu okazali się nasi harcerze.
W czasie Tygodnia Głośnego Czytania harcerze wraz ze swym
opiekunem p. Piotrem Kitą i Dyrekcją szkoły odwiedzili Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rz. Z biblioteki zabrali ze sobą książki
autorstwa P. Bourgeois o przygodach sympatycznego żółwia Franklina. Przedszkolaki uwielbiają radosnego żółwika, jego zabawne
historie i pouczające rady: jak postąpić w trudnych sytuacjach i jakie
wartości są w życiu najważniejsze.
Uśmiech na buziach przedszkolaków świadczył o tym, że harcerze z Zespołu Szkół we Wzdole Rz. cel ten zrealizowali wyśmienicie. Biblioteka szkolna bardzo dziękuje harcerzom i ich opiekunowi
za świetną, pouczającą zabawę i poświęcony czas.

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Dnia 4 października 2019 r. w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień tabliczki
Mnożenia.
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Nasza szkoła do tego święta szykowała się przez cały tydzień.
Uczniowie w klasach przygotowywali okolicznościowe plakaty. Na
korytarzach całej szkoły zawisły kartki z przykładami z tabliczki
mnożenia.
Finał przygotowań nastąpił w piątek, 4 października. Wszyscy
uczniowie klas 3 – 8 przyszli wtedy do szkoły odświętnie ubrani, nie
tylko ze względu na świąteczny czas, ale przede wszystkim dlatego, że w tym dniu cała społeczność naszej szkoły miała egzamin
z tabliczki mnożenia.
Egzamin odbył się pod hasłem „Młodzi sprawdzają jak starsi tabliczkę mnożenia znają”. Egzaminatorami w tym dniu byli nie nauczyciele, ale uczniowie, którzy przepytywali starszych kolegów,
posługując się w razie wątpliwości kalkulatorem. Byli to uczniowie
klas 3: Igor Zdzymira, Zuzanna Michta, Wiktora Wilkosz, Bartosz
Ksel, Karolina Sokół, Jan Miziewicz. Nad przebiegiem i organizacją egzaminu czuwali uczniowie klas 7: Natalia Mendak, Karolina
Michta, Angelika Cieślik, Magdalena Ulikowska, Sara Pajdo. Na
szkolnym korytarzu krążył patrol, który przepytywał z tabliczki mnożenia nauczycieli oraz inne osoby dorosłe, byli to: Kacper Szmalec,
Mikołaj Szmalec, Wiktoria Szafraniec.
Koordynatorem całego święta była nauczycielka matematyki,
pani Małgorzata Skrzypek, a nad całością czuwała pani dyrektor,
Justyna Sikora.
Uczniowie podczas egzaminu musieli rozwiązać w trzy minuty
pięć przykładów z tabliczki mnożenia i dzielenia, dostosowanych
trudnością do poziomu uczniów.
Okazało się, że taki egzamin to poważna sprawa i niestety czasem nawet najlepszym stres dał się we znaki. Były też bardzo
pozytywne zaskoczenia – czasem uczniowie, którzy na co dzień
nie są matematycznymi mistrzami, tabliczkę mnożenia opanowali
perfekcyjnie. Ostatecznie przepytanych zostało 155 uczniów, oraz
kilkunastu dorosłych. 59% uczniów uzyskało tytuł Mistrza Tabliczki
Mnożenia w roku szkolnym 2019/2020.
Tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia uzyskała klasa 6b z wynikiem
93%. Drugie miejsce przypadło klasie 7b (wynik 86%). Trzecie miejsce wywalczyła klasa 7a z wynikiem 73%.
Wszystkim Mistrzom Tabliczki Mnożenia gratulujemy, a tym, którym w tym roku się nie udało, obiecujemy, że już za rok będą mogli
wszystkim udowodnić, że – jak głosiło hasło na jednym z plakatów
– „tabliczka mnożenia to ważna sprawa, sport dla mózgu, świetna
zabawa”.
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Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
„KOCHANE PIERWSZAKI”

Dnia 13 września dzieci Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej uczestniczyły w XII edycji przedsięwzięcia edukacyjno - profilaktycznego „Kochane Pierwszaki”.
Uroczystość odbywała się w Hali Legionów w Kielcach, a brało
w niej udział ponad tysiąc pierwszaków z województwa świętokrzyskiego. Była to wspaniała okazja do wspólnej integracji i zabawy
w czasie której dzieci pogłębiały wiedzę z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali pokazy wozów
pożarniczych, wojskowych, policyjnych oraz sprzętu jakim posługują się podczas akcji. Największą atrakcją okazało się wsiadanie na
policyjny motocykl i pojazd quad. Bardzo ważnym momentem było
błogosławieństwo dzieci i poświęcenie tornistrów przez Biskupa Pomocniczego Mariana Florczyka. Z uśmiechem i radością wszyscy
bezpiecznie wrócili do domu.
Agata Bzymek
SPRZĄTANIE ŚWIATA W WOLI SZCZYGIEŁKOWEJ
Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” – pod takim hasłem
uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej i członkowie
Ligi Ochrony Przyrody (LOP) podjęli działania na rzecz poszanowania i ochrony środowiska.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w tej międzynarodowej kampanii. Dzieci, nauczyciele i rodzice porządkowali tereny wokół swoich posesji, wokół boiska szkolnego, miejsc pamięci narodowej, przydrożne rowy w pobliżu szkoły i przystanku.
  Najwięcej pracy wymagało uporządkowanie, w miarę możliwości, wysypiska śmieci obok pobliskiego lasu i boiska. Działaniom
tym towarzyszyły rozmowy na temat recyklingu, ograniczenia powstawania odpadów i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
Mamy nadzieję, że tego typu akcje przyczynią się do zmiany na
lepsze, a ci najmłodsi uczestnicy będą czerpać z nich pozytywne
wzorce.
Opiekun SK LOP Agata Bzymek
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Szkoła Podstawowa w Leśnej
UCZNIOWIE Z LEŚNEJ W CENTRALNYM MUZEUM
POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH
W ramach projektu „Strażacka Niepodległa” realizowanego przez
Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Szkołę Podstawową
w Leśnej-Starej Wsi uczniowie szkoły zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu i dotacji Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach położone na Szlaku
Zabytków Techniki jest jednym z największych w Europie. W swoich
zbiorach posiada ponad 4 tys. eksponatów, związanych z historią pożarnictwa na ziemiach Polski i poza jej granicami.
Uczniowie obejrzeli sikawki konne, sikawki przenośne, sikawki parowe, sikawki ręczne, konne wozy pogotowia, wozy rekwizytowe, autopogotowia pożarnicze, samochody pożarnicze, autodrabiny, motopompy,
maski przeciwgazowe, sztandary straży pożarnych, hełmy m.in. produkowane w latach 30. XX w. w Hucie „Ludwików” w Kielcach. Jednym
z najstarszych eksponatów jest sikawka konna z 1717 r., wyprodukowana w opactwie cysterskim w Henrykowie na Dolnym Śląsku. Sikawkę obsługiwało łącznie około 20 osób, a 40 osób było wyznaczonych
do nalewania wody do zbiornika. Tutaj też znajdują się samochody
strażackie wyprodukowane w latach 60. XX w. w Fabryce Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach. Zainteresowanie wzbudziła kolekcja mundurów strażackich, w tym mundury bojowe i wyjściowe
straży pożarnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Specjalne
miejsce poświęcono 343 strażakom, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym 11 września 2011 r .Wspomniano
o postaciach szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiego pożarnictwa jak Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski.

Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej: Bezpieczny dom, z wykorzystaniem Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego oraz filmów i bajek edukacyjnych przygotowanych przez
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie zajęć dowiedzieli się m.in. jak postępować w razie pożaru, jak alarmować straż
pożarną oraz przeprowadzić bezpieczną ewakuację.
Zwiedzono wystawę „Strażacka Niepodległa 1919. Krwawiące granice”, na której pokazano pamiątki związane z udziałem strażaków
w walce o niepodległość. Duże zainteresowanie wzbudził samochód
pancerny „Korfanty” biorący udział w walkach podczas III Powstania
Śląskiego w 1921 r. Był to pierwszy z kilku samochodów pancernych
zbudowanych na podwoziu niemieckiej ciężarówki w czasie powstania.
Wystawę otwarto 13 sierpnia 2019 r. Towarzyszyła jej konferencja naukowa, podczas której wykład wygłosiła m.in. prof. Urszula Oettingen.
Zgromadzony sprzęt z XVIII, XIX i XX wieku pokazuje rozwój techniki pożarniczej, posiada wartości historyczne, w wielu wypadkach też
estetyczne. Niektóre eksponaty to swoiste dzieła sztuki, w dekoracji
elementów nawiązujące do gustów artystycznych epoki.
Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: Barbara Czernikiewicz, Mirosław Rubinkiewicz, Piotr Kita oraz prof. Urszula Oettingen. W imieniu
uczestników serdecznie dziękuję Dyrektorowi st. bryg. Januszowi Gancarczykowi oraz pracownikom Muzeum za wspaniałe przyjęcie i profesjonalne oprowadzanie. Wycieczka była ważną lekcją historii, pokazującą rolę straży pożarnych w dziejach narodu i Państwa Polskiego.
Urszula Oettingen

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK 2019 NR 9-10 (85-86)

15

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
LICEALIŚCI Z BODZENTYNA
NA PODIUM MISTRZOSTW POWIATU

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie był organizatorem Mistrzostw Powiatu Kieleckiego w piłce nożnej chłopców szkół ponadpodstawowych
Zawody zostały rozegrane 22 października 2019 roku w bardzo
dobrych warunkach atmosferycznych, gdyż świeciło słońce i było
bardzo ciepło jak na tę porę roku. Turniej został rozegrany na obiektach Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
Sędzią zawodów był Filip Szczurek z Kolegium Sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
Zawody przebiegały w duchu fair play na wysokim poziomie wyszkolenia technicznego i taktycznego. Nie było na szczęście kontuzji i poważnych urazów. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
w Bodzentynie spisali się bardzo dobrze zajmując medalową III pozycję na podium. Szkołę reprezentowali : Cybulak Norbert I b, Dolega Krzysztof I b, Dudzic Wiktor III a, Góra Bartłomiej II a, Grudzień
Karol I a, Kurpiński Adam I b, Michta Antoni I b, Michta Tomasz I a,
Piesak Mikołaj I b, Sikora Bartosz I b, Stępień Paweł II a, Świetlik
Remigiusz II a, Telka Kacper I a, Zębała Olaf I a.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów!!!
Marcin Lesisz
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Zdjęcia Archiwa szkolne

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND SPORT we
współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie oraz
Starostwem Powiatowym w Kielcach w dniach od 3 września
2019 r. do 10 października 2019 r. realizowała projekt „Kultury pod
chmurką”.
Celem projektu było stworzenie niezwykłej przestrzeni, w której
młodzież mogłaby spędzać wolny czas, zacieśniać więzi, rozwijać
swoje pasje i zainteresowania kulturalne. Działania obejmowały
m.in., zaprojektowanie miejsca „pod chmurką”, jego zbudowanie
i aranżację, a następnie organizację różnorodnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych z jego wykorzystaniem.
Pierwsze spotkania robocze służyły tworzeniu kanap ogrodowych z palet budowalnych. Młodzież stworzyła konstrukcje siedzisk, zbudowała je, pomalowała i ozdobiła wykonanymi przez rodziców poduszkami. W międzyczasie odbywały się również zajęcia
o charakterze integracyjnym: warsztaty z psychologiem służące
poznaniu mocnych i słabych stron młodych ludzi, ich zdolności i pasji; wyjazd na koncert Piaska i zespołu Sound’n’Grace na kielecką
Kadzielnię w celu integracji grupy oraz praktycznego spojrzenia na
sposób organizacji wydarzeń plenerowych, a także wyjazdy na biegi organizowane przez Fundację, podczas których młodzież pomagała w organizacji.
Młodzi ludzie odbyli dwa spotkania warsztatowe z decoupageu,
podczas których malowali i ozdabiali lampiony, zorganizowała „popołudnie z książką” oraz konkurs karaoke. Zwieńczeniem realizacji
projektu było spotkanie ewaluacyjne połączone z „kinem plenerowym” oraz spotkanie służące ostatecznej dekoracji powstałej przestrzeni poprzez sadzenie rozmaitych roślin i krzewów.
Chociaż projekt „Kultura pod chmurką” został zakończony, przestrzeń stworzona przez młodzież na pewno przez długi czas będzie
używana. Uczniowie mają mnóstwo pomysłów jej wykorzystania
do spełnienia swoich kulturowych i społecznych celów. Warto dodać, że intensywna praca nad projektem pozwoliła młodym ludziom
poznać wartość pracy, nauczyła poszanowania do rzeczy, których
stworzenie wymagało wysiłku i czasu. Rozwinęła ich praktyczne
umiejętności, wyzwoliła kreatywność i pomysłowość, rozbudziła
poczucie odpowiedzialności i wspólnoty. Ogromną rolę w tych procesach odegrali nauczyciele – opiekunowie projektu: Pan Robert
Telka, Pani Magdalena Tusień-Kuzka, Pani Magdalena Krawczyk
i Pani Agnieszka Latała.
A. Latała
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Wicemistrzowie
województwa

BUDŻET
OBYWATELSKI
MIASTA BODZENTYN 2020

Strzelnica sportowa KS
Świt w Starachowicach
była gospodarzem
Otwartych Wojewódzkich
Zawodów Klubów
Żołnierzy Rezerwy.
Organizatorem była Liga
Obrony Kraju w Kielcach.

Fot. Archiwum szkolne

Zawodnicy z całego województwa
świętokrzyskiego
rywalizowali w trzech konkurencjach: pistolet centralnego
zapłonu (pcz) kaliber 9 mm na
25 metrów, pojedynek strzelecki
karabin sportowy (bkks) kaliber
5,6 mm na 50 metrów do celu
oraz rzut granatem typu F1.
Zawodnicy ULKS „Jodła”
Bodzentyn w składzie: Kacper
Furmańczyk, Dawid Sławek,
Bartłomiej Zwada przybyli na
mistrzostwa pod opieką trenerów Magdaleny Tusień – Kuzki
oraz Marcina Lesisza. Pierwszą
rozgrywaną tego dnia konkurencją przez naszą drużynę był
pistolet. Treningi prowadzone
na strzelnicy pneumatycznej
w szkole przyniosły oczekiwany

ZGŁOŚ ZADANIE!
MASZ CZAS DO 30 LISTOPADA 2019

MASZ SZANSĘ:
ZMIENIĆ SWOJE OTOCZENIE
ZREALIZOWAĆ WYMARZONE ZADANIA
MIEĆ WPŁYW NA ROZWÓJ GMINY
efekt. Chłopcy zajęli II miejsce.
Kolejną konkurencją był rzut
granatem i tu również wysokie
trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej reprezentacja
Powiatowego Zespołu Szkół
a zarazem Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Jodła” Bodzentyn zajęła II miejsce
w województwie w sportach
obronnych.
Gratulujemy
zawodnikom
i życzymy dalszych sukcesów!!!
M. Lesisz

KWOTA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK WYNOSI
Składanie
Weryfikacja
i ocena
formularzy zgłaszania
propozycji projektów złożonych
do końca listopada 2019 r.

formularzy

do końca grudnia 2019 r.

91 001,91 ZŁ

Przystąpienie
Głosowanie do realizacji
styczeń 2020 r. projektu/ów
luty - marzec 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI: 41 311 50 10, www.bodzentyn.pl

Propozycję projektu zadania do zrealizowania może zgłosić
każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia
co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. W ramach Budżetu
Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które
należą do zadań własnych gminy.
Wnioski z propozycjami zadań można składać do końca listopada. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi weryfikacja
złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący opracuje ostateczną
listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.
Zachęcamy mieszańców Bodzentyna do składania projektów
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok !
Poniżej prezentujemy harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN NA 2020 ROK
L.p. Termin

Zadanie

1.

Październik
2019

Przekazanie informacji o wysokości
środków Budżetu Obywatelskiego oraz
zabezpieczenie ww. kwoty w Budżecie
Miasta i Gminy Bodzentyn oraz kampania
informacyjna o konsultacjach społecznych.

2.

do końca
listopada
2019

Składanie formularzy zgłaszania propozycji
projektów.

3.

Weryfikacja i ocena złożonych formularzy
do końca
oraz opracowanie ostatecznej listy
grudnia 2019 projektów, które zostaną poddane pod
głosowanie.

4.

Styczeń 2020 Głosowanie.

5.

Luty - marzec
Przystąpienie do realizacji projektu/ów/.
2020

