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Byliśmy w tyle, w końcu
idziemy ostro do przodu

W numerze
Prace konserwatorskie
przy zabytkowej figurze
Dzięki
dofinansowaniu
w kwocie 14.910 zł pozyskanemu od Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Kielcach ruszył
II etap prac polegających na
Konserwacji figury Najświętszej Marii Panny. Rzeźba
znajduje się na wzgórzu obok
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 Czytaj, str. 2

Strategia rozwoju dla
Gór Świętokrzyskich
Rozwój Gór Świętokrzyskich to rozwój zarówno gminy
Bodzentyn, gminy Masłów, Nowej Słupi, Bielin, ale również
pozostałych gmin należących
do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Prezentujemy Strategię Rozwoju Gór Świętokrzyskich na lata 2020-2027.
 Czytaj, str. 3
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Świętej Katarzynie, budowa oczyszczalni
w Bodzentynie oraz kanalizacji w 16 miejscowościach
na terenie gminy - to tylko
niektóre działania samorządu zmierzające do nadrobienia zaległości inwestycyjnych z poprzednich lat.

Obecnie kluczowym przedsięwzięciem jest „Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w Aglomeracji Bodzentyn” finansowanym ze środków Unii
Europejskiej. W jego ramach
budowana jest kanalizacja sanitarna w 16 miejscowościach: Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza,
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia,

Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Leśna – Stara
Wieś, Podkonarze, Kamienna
Góra, Parcelanci, Wzdół Kolonia, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół
Rządowy, Hucisko, Psary – Podłazy. Łącznie to ok. 55 km kanalizacji i około 20 km przyłączy,
w tym 26 pompowni sieciowych.
 Czytaj, str. 4-6

Zamów receptę przez internet
Przypominamy, iż ze
względu na panującą sytuację epidemiczną mamy
możliwość korzystania
z ineternetowej formy zamawiania recept na stronie
https://zoz.bodzentyn.pl/
rejestracja/receptaonline/

Prosimy o dokładne wypełnienie rubryk formularza (zgodnie
z podpowiedziami w nich zawartymi) i wysłanie zapotrzebowania
poprzez naciśnięcie przycisku
„WYŚLIJ” znajdującego się na
końcu formularza. Państwa zamówienie zostanie zweryfikowane
przez personel medyczny SPZOZ

w Bodzentynie i w przypadku
zgodności danych z dokumentacją medyczną oraz zasadności
przepisania leku recepta zostanie
wystawiona w formie e-recepty.
Czas oczekiwania na wystawienie e-recepty wynosi do 3 dni roboczych. Kod e-recepty wysłany
będzie SMS-em lub mailem.

Niepełnosprawni bez
problemu dostaną się do
Urzędu Miasta i Gminy

Trwa budowa podjazdu
dla osób niepełnosprawnych
przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
Na jego wykonanie gmina pozyskała 35-procentowe dofinansowanie z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
 Czytaj, str. 6
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Niepełnosprawni bez problemu
dostaną się do Urzędu Miasta
Trwa budowa podjazdu
dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Na
jego wykonanie gmina
pozyskała 35-procentowe dofinansowanie
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie już wkrótce będzie
przystosowany do obsługi osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Przy Urzędzie budowana jest
pochylnia dla osób niepełnosprawnych, która będzie znajdowała się przy wejściu od strony parkingu. Wykonawcą robót
jest firma BRUK-MET.
Koszt wykonania tej inwestycji to 113 503,94 zł brutto w tym dofinansowanie ze

środków PFRON w wysokości
35 procent, co stanowi kwotę
39 726,38 zł.
Do chwili obecnej osoby niepełnosprawne nie mogły swo-

bodnie wejść oraz poruszać się
po budynku urzędu, ponieważ
już przed wejściem do pokonania są schody. Jednak dzięki nowej inwestycji ulegnie to

zmianie, a komfort osób odwiedzających urząd znacznie się
poprawi.

Trwają prace konserwatorskie przy zabytkowej
figurze stojącej obok Urzędu Miasta i Gminy
Dzięki dofinansowaniu w kwocie
14.910,00 zł pozyskanemu od
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach ruszył II etap prac polegających na Konserwacji figury
Najświętszej Marii Panny.
W pierwszym etapie wykonano „Prace
konserwatorskie przy figurze przydrożnej
Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii
Panny w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 3, mające na celu unieruchomienie zabytku przed przewróceniem i zniszczeniem.
Natomiast w ramach renowacji figury wykonano:
• dokumentację fotograficzną obiektu,
przed konserwacją w trakcie prac i po konserwacji;
• odkucie spoin między elementami pomnika;
• demontaż z wszystkich elementów pomnika;
• usunięcie starych spoin i zapraw montażowych z powierzchni elementów pomnika;

• wykonanie nowego fundamentu z pomnika;
• montaż elementów cokołu pomnika;
• montaż figury Madonny na cokole.
Kwota dofinansowania to 6 100,00 zł.
Odrestaurowywana właśnie Figura
Matki Boskiej w Bodzentynie powstała
w 1893 roku. Mało kto pamięta, że upamiętnia cudowne ocalenie cara. Aleksander III i jego rodziny z katastrofy kolejowej.
W październiku 1888 roku Car Aleksander
III. wracał z rodziną z Krymu do Petersburga. Pociąg wykoleił się koło Charkowa. W katastrofie zginęło ponad 20 osób,
ale rodzina carska, przebywająca wtedy
w wagonie restauracyjnym ocalała. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia na terenie Imperium Rosyjskiego wzniesiono 120
cerkwi. Stawiano też figury przydrożne.
Jedną z nich jest figura Matki Bożej przy
ulicy Suchedniowskiej.
W I oraz II etapie pieniądze na renowację
pozyskało Stowarzyszenie „Miejska Góra”
na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza, przy
współpracy z Miejsko Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Bodzentynie.

E. Kita
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Jest nowa strategia rozwoju 2020-2027

Warto jednak pamiętać, że ani
nasza gmina ani żadna inna nie
osiągnie sama tak wiele ile jesteśmy w stanie osiągnąć razem.
Dlatego wiele miesięcy temu
powstała inicjatywa stworzenia
wspólnej strategii dla Gmin Gór
Świętokrzyskich, która musi przynieść korzyści nie tylko gminom
i ich mieszkańcom, ale również
całemu województwu. Potencjał
naszego regionu jest olbrzymi.
Dzięki takim inicjatywom i ludziom ten potencjał musi zostać
uwolniony i wykorzystany dla dobra nas wszystkich.
Projekt Strategii Rozwoju
Gmin Gór Świętokrzyskich był
tematem przewodnim spotkania
w „Szklanym Domu” w Ciekotach. Udział w spotkaniu wzięli wójtowie i burmistrzowie gmin
należących do Związku Gmin Gór
Świętokrzyskich, Dyrektor ŚPN Jan Reklewski, Prezes ROT Marcin Piętak, superior klasztoru na
Świętym Krzyżu - Ojciec Marian
Puchała, lokalni przedsiębiorcy,
działacze, wiceminister MSZ Piotr
Wawrzyk, senator Krzysztof Słoń,
poseł Agata Wojtyszek, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik, wiceprzewodniczący
Sejmiku Henryk Milcarz, doradca
wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba, dyrektorowie gminnych ośrodków kultury oraz wiele
innych osób, którym rozwój Gór
Świętokrzyskich leży na sercu.
W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania dowiedzieliśmy się
wiele o tym, jak według włodarzy
gmin należących do ZGGŚ powinny wyglądać i na czym powinniśmy się skupić przez najbliższe
lata rozwoju naszego regionu.
Strategia została wykonana na
podwalinie wielomiesięcznej pracy Rady Programowej ds. Marki
Góry Świętokrzyskie, której prezydium tworzy Irmina Maliszewska, Zenon Dańda, Paweł Walczyszyn, Jan Reklewski i Dariusz
Skiba. Wypracowane przez Radę
Programową, w tym dwa powołane w niej zespoły (zespół ds. Mar-

Fot: e-Bodzentyn

Rozwój Gór Świętokrzyskich to rozwój zarówno
gminy Bodzentyn, gminy
Masłów, Nowej Słupi,
Bielin ale również pozostałych gmin należących
do Związku Gmin Gór
Świętokrzyskich.

ki Góry Świętokrzyskie pod przewodnictwem Pawła Walczyszyna
i zespół ds. ścieżek rowerowych
pod przewodnictwem Dariusza
Skiby) pomysły, propozycje, plany rozwoju, diagnozy i koncepcje
zostały przekazane na Związek
Gmin Gór Świętokrzyskich, który
jako organ skupiający 11 samorządów wokół Św. Krzyża i Świętokrzyskiego Parku Narodowego
jest odpowiednią instytucją realizującą tego typu zadania. Wszyscy włodarze gmin wchodzących
w skład ZGGŚ wyrazili zgodę,
aby właśnie związek był głównym
realizatorem strategii i potem
beneficjentem w pozyskiwaniu
środków unijnych na wielomilionowe inwestycje związane m.in.
z ochroną przyrody i zabytków,
budową infrastruktury turystycznej, poprawą jakości powietrza
i wody, budową kanalizacji, budową ścieżek rowerowych, budowaniem Marki Góry Świętokrzyskie na Obszarze Strategicznej
Interwencji GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE. Jest to niewątpliwie
ogromny sukces samorządów,
przedsiębiorców z branży turystycznej i organizacji pozarządowych, które to podmioty przez
ostatnie 1,5 roku wykazały daleko idącą współpracę na rzecz
rozwoju Gór Świętokrzyskich.
Szczególne podziękowania należą się dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na czele z dyrektorem Janem Reklewskim oraz
Oblatom na Św. Krzyżu na czele
z Ojcem Superiorem Marianem
Puchałą za wzorcowe szukanie
płaszczyzny do wspólnego porozumienia z gminami w sprawie
pogodzenia obszaru duchowego,
przyrodniczego i inwestycyjnego
na terenie ZGGŚ. Serdecznie

wszystkim dziękuję oraz liczę, że
zarząd województwa dostrzeże
nasz wysiłek i pomysł na rozwój
OSI Góry Świętokrzyskie a tym
samym całego województwa
świętokrzyskiego - powiedział
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba tuż po zakończonym spotkaniu.
Każda gmina (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Nowa Słupia, Łagów, Waśniów, Pawłów,
Suchedniów, Łączna, Zagnańsk)
w strategii ma swoje równie ważne miejsce. Gmina Bodzentyn ma
także swoją bardzo ważną rolę
w planowaniu działań na kolejne
pięć lat. Przykładem na to może
być planowana budowa trasy
rowerowej wokół Łysogór, która
będzie przebiegać przez Bodzentyn – Święta Katarzyna – Krajno –
Bieliny – Zamkowa Wola – Nowa
Słupia – Wola Szczygiełkowa –
Bodzentyn. To ogromna szansa
na rozwój naszej gminy szczególnie pod względem turystycznym.
Odnosząc się do terenu naszej
gminy oraz Świętokrzyskiego
Parku Narodowego szczególnie
interesujący przedstawia się pomysł budowy wierzy widokowej
na Łysicy, który bezsprzecznie
przyciągnąłby tysiące turystów
nie tylko do naszej gminy, ale
również całego regionu Gór
Świętokrzyskich.
Strategia Gmin Gór Świętokrzyskich to nie tylko ścieżki rowerowe, atrakcje i trasy turystyczne.
Chcąc stworzyć silny i konkurencyjny region turystyczny potrzebujemy zmian i rozwiązań, które
przedstawiony dokument określa
w jasny i precyzyjny sposób.
Ważne jest stworzenie odpowiedniego klimatu turystycznego
w miejscowościach takich jak

Święta Katarzyna czy Nowa Słupia, które już teraz są wyjątkowe
na mapie naszego województwa
pod względem ilości odwiedzających je turystów. Trudno sobie
wyobrazić, że w kilka lat uda się
stworzyć klimat jaki jest w m.in.
Zakopanem, Białce czy Karpaczu, ale wierzymy, że to dobra
droga, która zbliży nas do osiągnięcia zaplanowanego celu.
Chcąc wyróżnić się na tle
innych turystycznych regionów
w naszym kraju musimy zadbać o budowę ekologicznego transportu wokół Łysogór
zarówno dla mieszkańców jak
i turystów, ułatwić dostęp dla
osób niepełnosprawnych do
głównych atrakcji regionu takich
jak Święty Krzyż, a nawet Łysica. Kolejnym ważnym punktem
w założeniach jest ograniczenie
smogu poprzez termomodernizację i inwestycje w odnawialne
źródła energii oraz zadbanie
o zasoby wodne.
Kolejne z propozycji dotyczą
utworzenia biosfery UNESCO
na terenie Świętokrzyskiego
Parku Narodowego. Cel wydaje się trudy lecz jest możliwy do
zrealizowania. Inne elementy
strategii mówią o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, stworzeniu systemu retencji
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (budowa zbiorników
retencyjnych), a także zakładają
budowę centrum edukacji przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej Słupi
i budowę przewagi konkurencyjnej gmin położonych wokół
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o potencjał
turystyczny.
e-Bodzentyn
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BYLIŚMY W TYLE – IDZIEMY DO PRZODU
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
należy do zadań własnych gminy. Jednymi
z najbardziej odczuwalnych przez lokalną
społeczność są sprawy
z zakresu wodociągów
i zaopatrzenia w wodę,
a także kanalizacji oraz
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków są bowiem podstawowymi usługami
zapewniającymi odpowiedni poziom życia
oraz warunki sanitarne
ludności. Nie dziwią
więc coraz większe
wymagania społeczne
w tej kwestii.

Tymczasem ustawowe zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody i odprowadzania
ścieków w sposób ciągły i niezawodny, w wymaganej ilości
i o należytej jakości, a także –
w przypadku dostarczania wody
– pod odpowiednim ciśnieniem,
nie należy do zadań prostych
– nawet w warunkach idealnej
kondycji materiałowej i finansowej zarządcy. A zważyć należy,
że obecny system zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w Mieście i Gminie Bodzentyn
wymaganego bezpieczeństwa
dostaw wody i oczyszczania
ścieków nie zapewnia. Posiada
on wiele braków jakościowych
i ilościowych, a jego odbudowa,
przebudowa i rozbudowa potrwa latami i będzie kosztowna.
Marnym pocieszeniem jest fakt,
że w kwestii problemów wodociągowo-kanalizacyjnych
nie
jest to w skali kraju sytuacja odosobniona.
W końcu 2016 roku zadania
w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej
jednostce – Przedsiębiorstwu
Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
która od początku 2017 r. zma-

ga się z ww. problemami, co
i rusz potykając się o „schody”
wykonawczo-eksploatacyjne.

Czym zatem dysponujemy?
Przede wszystkim eksploatujemy 3 ujęcia wody ze Stacjami Uzdatniania Wody: Opatowska wybudowaną w latach
1986/1987, Suchedniowska z lat
1966/1967 i ujęcie Wzdół z roku
1992. Na dwóch pierwszych ujęciach woda wymaga uzdatniania
w zakresie manganu i żelaza,
na trzecim – w zakresie redukcji
jonów ołowiu. Wszystkie ujęcia
i SUWy zakwalifikowane zostały do gruntownej modernizacji
i przebudowy. Od ujęć ciągnie
się 160 km wodociągów – z czego większość powstała w latach
90-tych, kiedy to wybudowano 125 km sieci z PVC. Żadne
ujęcie nie dysponowało dotąd
studnią rezerwową, a sieć wodociągowa jest wysoce awaryjna
(0,42 awarii na 1 km w 2018 r.,
podobnie w 2019 r.). Dodatkowo na terenie Miasta Bodzentyn
istnieje ok. 2 km sieci z azbestu,
który należy w najbliższym czasie unieszkodliwić.
Ponadto dysponujemy trzema oczyszczalniami ścieków:
w Bodzentynie z roku 1994
i w Woli Szczygiełkowej z roku
2012, obsługujących Aglomerację Bodzentyn, na terenie której
istnieje 49,9 km kanalizacji sanitarnej oraz w Świętej Katarzynie z roku 1998, obsługującej

Aglomerację Święta Katarzyna
z 38,4 km kanalizacji sanitarnej, z czego ok. 8 km z Gminy
Górno. Systemy zbiorczego
oczyszczania ścieków wymagają gruntownej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy.
Wartość księgowa netto majątku, który obecnie posiada
Spółka to kwota – 11,7 mln zł.
W perspektywie likwidacji majątku zużytego, który jeszcze
nie został zamortyzowany, jego
wartość ekonomiczna będzie
o wiele niższa.

Co więc robimy, aby
zadośćuczynić wymaganiom prawa i lokalnej
społeczności?
Przede wszystkim budujemy
i modernizujemy!
Już w 2019 roku oddana została do użytkowania zmodernizowana oczyszczalnia ścieków
w Świętej Katarzynie.
Na bieżąco inwestycje (w tym
finansowane ze środków Unii
Europejskiej) warte blisko 95
mln zł (brutto), realizuje ww.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.,
odzyskując zapłacony VAT od
projektów w docelowej wysokości ok. 17 mln zł (czego nie
mogłaby zrobić Gmina). Ostateczna wartość budowanego
przez Spółkę majątku kilkakrotnie przewyższa ten zastany – to
kwota blisko 80 mln zł!
Kluczowym
realizowanym
przez Spółkę przedsięwzięciem

jest projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”
finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Największym
zadaniem
w projekcie jest realizowana
przez Wykonawcę – Inżynierię
Rzeszów S.A. – budowa kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach: Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga,
Śniadka Trzecia, Sieradowice
Pierwsze, Sieradowice Drugie,
Leśna – Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół Kolonia, Wiącka, Stara
Wieś, Wzdół Rządowy, Hucisko,
Psary – Podłazy. Łącznie to ok.
55 km kanalizacji i około 20 km
przyłączy, w tym 26 pompowni
sieciowych. Przyłącza finansowane są z niskooprocentowanej pożyczki uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (2% z możliwym częściowym umorzeniem).
Łączna wartość zadania brutto
to 42 mln zł, w tym wartość przyłączy – 4,5 mln zł brutto. Jeszcze w tym roku (2020) mieszkańcy miejscowości Dąbrowa
Górna, Śniadek i Sieradowic
zostaną podłączeni do systemu. W pozostałych miejscowościach w bieżącym roku roboty
powinny zostać rozpoczęte.
Drugim niezwykle istotnym
zadaniem w ww. projekcie
w kontekście majątku zastane-
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go jest „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni
ścieków w Bodzentynie”. Wartość brutto kontraktu to 25,6 mln
zł. Oczyszczalnia jest zaprojektowana na przyjęcie wszystkich
ścieków w Aglomeracji Bodzentyn, w tym ze wszystkich zbiorników bezodpływowych (tzw.
szamb, które zgodnie z przepisami muszą być opróżniane na
bieżąco i powinny być kontrolowane przez Gminę).
Nowa oczyszczalnia ścieków
w Bodzentynie będzie służyć
mieszkańcom całej gminy zarówno tym, którzy są przyłączeni, ale również tym mieszkańcom miejscowości, którzy będą
przyłączeni w przyszłości t.j.
Podgórza, Sieradowic Parceli, Dąbrowy Dolnej, Siekierna,
Podmielowca, Kamionki, Śniadki
Parcele, Orzechówki, Podlesia.

Kolejne dwie umowy
w projekcie dotyczą:
• rozbudowy i modernizacji
stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół
(wartość brutto umowy – 4,5
mln zł),
• rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody na
ujęciu wody w Bodzentynie
ul. Opatowska (za 3,5 mln zł
brutto).
Warto wspomnieć, że modernizacja SUWu we Wzdole, na
którym to ujęciu wymagana jest
znaczna redukcja jonów ołowiu,
jest zadaniem wyjątkowo trudnym realizacyjnie. Ze względu
na nieskuteczność pierwotnie
zaprojektowanych rozwiązań,
zaistniała konieczność ich przeprojektowania i wprowadzenia
rozwiązań
technologicznych
unikalnych w skali Europy (technologia koagulacji – jedyna skuteczna na tym ujęciu pod kątem
redukcji jonów ołowiu do poziomu ok. 3,0 µg/l, sprawdzona
programem pilotażowym).

W ramach projektu
POIiŚ Spółka realizuje
jeszcze inne zadania:
• budowa nowych i wymiana
istniejących odcinków sieci wodociągowej – głównie na terenie
miasta oraz kanalizacji w ul. Kieleckiej (wartość brutto zadania to
7,8 mln zł); w ramach tej umowy
wykonano już odcinek wodociągu Hucisko – Psary-Podłazy;
• montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach

betonowych) na istniejącej sieci
wodociągowej (o wartości brutto
0,5 mln zł),
• montaż nowych hydrantów
przeciwpożarowych na sieci istniejącej (koszt – 1 mln zł brutto),
• stworzenie komputerowego
systemu informacji geodezyjnej,
służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych (GIS) (za 0,7 mln zł brutto).
Zadania o mniejszej wartości finansowej, lecz nie mniejszym znaczeniu dla ludności
i środowiska, realizowane są ze
środków przekazanych Spółce
przez Gminę oraz pozyskanych
w formie niskooprocentowanych
pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(2-2,5 % z możliwością częściowego umorzenia). Są to m.in.:
• wykonanie wraz z podłączeniem studni awaryjnych na
wszystkich ujęciach, których –
jak już wcześniej wspomniano
– dotąd nie było nigdzie (łączny
koszt brutto wszystkich studni
to ponad 0,9 mln zł). Przedsiębiorstwo w bieżącym roku
zakończyło realizację tych zadań, w przypadku ujęcia Suchedniowska dodatkowo nastąpiło
zmodernizowanie starej studni,
zapewniające dostawę wody
bez zaciągania mułu i piasku,
co miało miejsce wcześniej przy
zwiększonych rozbiorach,
• modernizacja przepompowni wody na Celinach (łączny
koszt brutto 140 tys. zł) – I etap
zapewnia dostawę wody do domów położonych najwyżej na
Podgórzu i Celinach (dotychczas część domów nie miała
wody przy zwiększonych rozbiorach),
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• cyfryzacja odczytu stanu
liczników w Gminie, czyli wymiana „starych”, nieposiadających
legalizacji wodomierzy na radiowe (kwota brutto inwestycji to
prawie 1 mln zł); zgodnie z prawem wodomierze powinny być
legalizowane co 5 lat – niestety
w Gminie nigdy nie było pieniędzy na ich wymianę.

Czy na tym kończymy?
Zdecydowanie nie!
Rozpoczęta już została budowa wodociągu w ul. Spacerowej
w Świętej Katarzynie, dla której to
inwestycji Spółka wykonała dokumentację projektową, a Gmina zabezpieczyła w budżecie na 2020
rok środki finansowe w wysokości
49 tys. zł na materiały i usługi obce
(jak np. przewierty pod drogą) dla
realizacji części tego zadania.
Jeszcze w tym roku (2020)
Spółka planuje rozpocząć budowę kolejnych odcinków kanalizacji w miejscowościach:
Psary Stara Wieś i Psary Kąty
oraz odcinka sieci wodociągowej
w Leśnej Starej Wsi. Wbudżecie
Gminy na 2020 rok na zakup
materiałów do realizacji tych inwestycji zabezpieczono łącznie
71,7 tys. zł. Warto zaznaczyć, że
dla obniżenia kosztów inwestycyjnych Spółka – w uzgodnieniu
z Burmistrzem Miasta i Gminy
Bodzentyn – przyjęła politykę realizacji inwestycji własnymi siłami, udostępniając zasoby ludzkie
i sprzęt, jakim dysponuje.
Ale to nie wszystko. PUK Bodzentyn Sp. z o.o. już wykonał
projekty i posiada komplet stosownych dokumentów do budowy 3
fragmentów kanalizacji sanitarnej
w Psarach Kątach, w Woli Szczygiełkowej oraz w ul. Opatowskiej
w Bodzentynie, które uzupełnią
sieć istniejącą. Spółka posiada
też dokumentację projektową na
wykonanie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Świętokrzyskiej
w Świętej Katarzynie.
Ponadto w trakcie projektowania jest kanalizacja sanitarna
w Św. Katarzynie obejmująca ulice: Spacerową, Grabową, Jodłową, Widokową i Wzorki oraz we
Wzdole-Parcelach, a także wodociąg w ul. Wrzosowej w Wilkowie.

Co robimy oprócz
budowy i modernizacji
obiektów?
– Otóż naprawiamy! I nie mówimy tu o prostych naprawach
bieżących, wynikających ze

głos z gminy Bodzentyn
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zwykłego użytkowania. Niestety
stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie jest tak zły,
że ta „naprawa” często polega
na budowie, wymianie lub gruntownej przebudowie obiektów.
Takiego działania wymagają
nawet inwestycje realizowane
w ostatnim dziesięcioleciu, jak:
• zbyt płytko posadowiona
i wymagająca wymiany nieszczelnych rur i studzienek kanalizacja sanitarna w Wilkowie, wybudowana przez Związek Gmin
Gór Świętokrzyskich w 2010
roku,
• wymagająca przebudowy / rozbudowy lub likwidacji
z przekierowaniem ścieków do
oczyszczalni w Bodzentynie
oczyszczalnia ścieków w Woli
Szczygiełkowej, oddana do eksploatacji w 2012 roku.

ścieków do oczyszczalni w Bodzentynie i w Świętej Katarzynie
nadal okresowo przekraczałyby
dopuszczalne poziomy wielokrotnie. Sanepid zamknąłby
ujęcia wody z przekroczeniami
norm (manganu, żelaza, ołowiu), a Gmina zapłaciłaby kary
finansowe za nieprzestrzeganie
przepisów ochrony środowiska
w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków.
O tym, czy możliwe będzie
odstąpienie od już nałożonej
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kary
pieniężnej w związku z nieprawidłowo funkcjonującą oczyszczalnią ścieków w Św. Katarzynie (przed 2019 r.), zadecyduje
WIOŚ po analizie kompletu 12
pomiarów jakości i ilości ścieków odprowadzanych, ze zmo-

zgodnie z wszelkimi wymogami
prawa budowlanego oraz ochrony środowiska, a także fachowymi instrukcjami doświadczonych
inżynierów.
Naprawa istniejącego majątku oraz jego rozbudowa i modernizacja nie jest kaprysem
Spółki czy też ambicją inwestycyjną władz Gminy. Jest to
obowiązek nałożony przepisami
prawa obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej. Za
jego nieprzestrzeganie grożą
Gminie kary finansowe, które –
w razie ich nałożenia przez właściwe organy – w konsekwencji
dotkną przecież mieszkańców
Gminy. Dlatego musimy zadbać
o jak najlepszą jakość użytkowanych obiektów.
Zaznaczyć trzeba, że realizowane obecnie inwestycje nie

W przypadku tej ostatniej
podjęte, dzięki zabezpieczonym w budżecie Gminy środkom, „doraźne” działania inwestycyjne w postaci zakupu
i zamontowania sita spiralnego
do ścieków o dużej zawartości
zawiesin, będą kosztowały ok.
50 tys. zł. Kosztów dalszych
poczynań jeszcze w pełni nie
oszacowano.
Dopełnieniem napraw inwestycyjnych są „naprawy” organizacyjno-prawne – jak m.in.
konieczność uregulowania dysponowania gruntami pod „stare”
pompownie wraz z drogami dojazdowymi do nich.
A gdybyśmy tego nie zrobili?
Wówczas nie pozbylibyśmy się
awarii źle wykonanych wodociągów, po których do domów
dopływa brudna woda, a zrzuty

dernizowanej oczyszczalni po
roku od dnia zakończenia rozruchu. Termin na rozliczenie –
zmniejszenie administracyjnej
kary to 31 października 2020 r.
W przypadku oczyszczalni ścieków w Bodzentynie realizacja
zakresu prac modernizacyjnych,
która ma zapewnić usunięcie
przyczyn wymierzonej kary,
trwa. WIOŚ określił termin na
powyższe do dnia 1 marca 2022
roku.
Niestety plony błędów z przeszłości: niedbałości czy niedochowania należytej staranności
na etapie przygotowania inwestycji, fatalnego wykonawstwa,
braku konserwacji, bieżących
remontów i napraw, zbieramy
do tej pory. Dlatego w podejmowanych realizacjach pilnujemy,
aby ich wykonanie następowało

rozwiążą wszystkich problemów
w Gminie. Przed nami kolejne
zadania, a więc i koszty. Wszyscy mamy świadomość lub powinnyśmy ją mieć, że za inwestycje trzeba zapłacić: najpierw
w fazie budowy, a potem w fazie
eksploatacji. To, co mogliśmy
otrzymać z Unii Europejskiej
w ramach PO IiŚ dla Aglomeracji Bodzentyn w formie dotacji
(44 mln zł), już otrzymaliśmy.
Resztę wydatków musimy pokryć z uzyskanych pożyczek,
które trzeba spłacić. Przekłada
się to wprost na taryfy za wodę
i ścieki, ale to przecież nasze
wspólne lokalne dobro, na którym wszystkim nam zależy.

Zdjęcia PUK Bodzentyn.
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Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Bodzentynie
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Przemówiło drewno...

Zaczął rzeźbić pierwsze
figurki na błoniach bodzentyńskich, kiedy trzeba było
pilnować pasących się krów.
W rękach był bardzo silny.
Rzeźbienie ptaszków, koników
szło mu bardzo dobrze. Siłę
odziedziczył po ojcu, który podnosił w zębach kuchenny stół.
Pewnego dnia powiedział
mi: „kiedy wziąłem kawałek
drewna do rąk od razu poczułem jego zapach oraz miękkość
i chęć rzeźbienia, nie wiem
skąd się to u mnie wzięło, ale
jako ministrant bardzo lubiłem
patrzeć na rzeźby w naszej
kolegiacie”. Wszystko to działo
się podczas nieoczekiwanego
spotkania na treningu w kieleckim WDK-u, gdzie ja trenowałem biegi w K.S. „Budowlani”
u braci Jóźwików, a on podnoszenie ciężarów u pana Czarkowskiego.
Gdzieś w połowie lat sześćdziesiątych zaczął rzeźbić sceny z życia Świętej Rodziny,
wizerunki Frasobliwego, Piety,
Adama i Ewę, św. Franciszka
i inne postaci. Jego pracami
zainteresował się kierownik
świetlicy pan Stanisław Piwko
i zachęcał do wystawy. Sprawa
nabrała rozgłosu. Z Kielc przyjechali pracownicy wydziału
kultury P.R.N. i pomogli zorganizować mu wystawę w Kielcach. Prace zostały wyróżnione i nagrodzone, a później
zdobyły uznanie u etnografów
i kolekcjonerów.
Henryk Dyk w swoich rzeźbach wypowiadał się w tematy-

ce sakralnej i świeckiej. Przedstawiał
sceny
rodzajowe
z życia wsi i miasteczka, dawne
zwyczaje i świątki, pracę zwykłych ludzi. Rzeźbę zabezpieczał olejem lnianym i pokostem
uprzednio malując bejcą. Był
obdarzony przez naturę niezwykłym talentem i wrażliwością. Jego rzeźby cechuje starannie opracowana forma, bez
faktury, o powierzchni gładkiej,
dlatego są spokojne, ale też
pełne napięcia i zadumy.
Mówił mi: „na Dymarki zrobiłem w ciągu miesiąca około
30 rzeźb i w ciągu kilku dni nie
została żadna. Wszystko co
zrobiłem wynikało z potrzeby
serca i zamiłowania”. Szkoda,
że nie doszło do wspólnej realizacji Ostatniej Wieczerzy.
Był już mój szkic, ale Henrykowi zaczęło brakować siły.
Odszedł od nas na wieczną
wartę, ale pamięć o nim pozostanie. Wykonał i pozostawił
dużo krzyży z wizerunkiem

Zdjęcia archiwum prywatne

Henryk Dyk- przyszły
rzeźbiarz, urodził się
w Dąbrowie Poduchownej w lipcu 1945 roku.
Dzieciństwo i młodość
spędził razem z rodzicami i rodzeństwem:
starszym bratem
i młodszą siostrą,
w domu przy ulicy
Opatowskiej. Za młodu
uczęszczał do szkoły
znajdującej się wówczas na Rynku Dolnym.
Wolny czas spędzał
w cieniu starych lip,
które otaczały ruiny
kościółka Świętego
Ducha.

ukrzyżowanego
Chrystusaw krzyżu zbawienie, w krzyżu
cierpienie. Jego prace znajdują się w wielu muzeach m.in.
Otrębusach, Kielcach, Krakowie.

Z wyrazami pamięci
Rodzinie i znajomym
z okazji nadchodzącej
75. rocznicy
urodzin rzeźbiarza,
Witold Comber

8

NR 3 • listopad 2020

głos z gminy Bodzentyn

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Plener malarski w Bodzentynie
W dniu 16 października
2020 roku w ramach
projektu Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego
z zakresu kultury 2020
realizowanego przez
Fundację Promocji
i Rozwoju Sportu
PROLAND -SPORT
odbył się Plener
malarski im. Józefa
Szermentowskiego.
W plenerze udział wzięło dwudziestu uczniów z klas
I oraz II Powiatowego Zespołu
Szkół w Bodzentynie pod opieką Wioletty Dudy i Magdaleny
Krawczyk.
Niestety, deszczowa pogodowa nie pozwoliła na - jak zakładał projekt - rysowanie Pałacu
Biskupów Krakowskich w plenerze. Po próbie wyjścia poza
mury szkoły bodzentyński za-

mek malowano ze zdjęcia w sali
lekcyjnej.
Wykonywanie prac poprzedził wykład absolwentki Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego - pani
Moniki Iwan - na temat twórczości patrona naszej szkoły, a także zasad rysunku, perspektywy
i technik malarskich, głównie
techniki pastelu, którą posługiwali się uczestnicy pleneru.
Pani Monika otoczyła uczestników plastyczną opieką merytoryczną, dzięki czemu powstały
prace uwzględniające zasady
kompozycji i waloru. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 23
października. Na zwycięzców
czekały nagrody - zestawy malarskie, w skład których wchodzą: sztalugi, podobrazie, farby
akrylowe, paleta do mieszania
farb i zestawy pędzli artystycznych.
Tekst i zdjęcia
Magdalena Tusień- Kuzka

Pieszy, szkolny rajd
na Bukową Górę

SP Psary
Fot. archiwum prywatne

Pierwszym etapem wycieczki był pomnik pomordowanych
mieszkańców Podlesia, następnie kapliczka na Bukowej

Górze oraz wychodnia skalna
Wielki Kamień. Rajd był ciekawy
i atrakcyjny, nie tylko ze względu na obecność kota, który dołączył do nas po drodze i towarzyszył nam wytrwale przez cały
czas, ale również dzięki lekcjom
historii i geografii w plenerze.

Fot. archiwum prywatne

Dnia 16 września 2020 r.
uczniowie klasy 6 i 8
wraz z opiekunami udali
się na rajd pieszy zielonym szlakiem.

Szkolne rozmowy
o bezpieczeństwie

22 września 2020 r. przedstawiciel Komisariatu Policji
w Bodzentynie — asp. szt. Rafał Dekiel w ramach działań
profilaktyczno-wychowawczych
spotkał się z uczniami naszej
szkoły. Głównym celem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu
drogowym ucznia do i ze szko-

ły. Policjant podczas spotkania
omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na
drodze oraz przypomniał o obowiązujących zasadach poruszania się po drogach publicznych
oraz o właściwym i bezpiecznym
korzystaniu z sieci Internet.
Krzysztof Bis
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Otwarcie Ronda im. Żołnierzy
„Ponurego” i „Nurta” w Bodzentynie
– Uroczystości na Wykusie
Obchody oddające hołd Żołnierzom Zgrupowań Partyzanckich
Armii Krajowej „Ponury” miały
w tym roku wymiar szczególny. Uroczystości rozpoczęły się
w Bodzentynie, gdzie oficjalnie
nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego Ronda im. Żołnierzy
„Ponurego” i „Nurta”.

Gościem honorowym był ppłk Tadeusz
Barański „Tatar”, w 1943 r. żołnierz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury". W wydarzeniu udział wzięli sekretarz stanu, poseł RP Anna Krupka, senator RP Krzysztof
Słoń, przedstawiciele 10. Świętokrzyskiej
Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc.
Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps.
„Nurt” na czele z dowódcą płk. Grzegorzem
Motakiem, zastępcą ppłk. Piotrem Gadomskim oraz ppłk. Arkadiuszem Nenutil dowódcą 102. Batalionu Lekkiej Piechoty, który stacjonuje w Sandomierzu. Towarzyszyła
im kompania honorowa ze sztandarem.
Świętokrzyską Policję, której patronem
jest płk Jan Piwnik ps. „Ponury” reprezentował nadkom. Dariusz Kuroś. Obecni byli
członkowie Prezydium Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Maciej Jarosiński oraz prof. Wiesław
Jan Wysocki, Pani Alina Szwach Prezes
Okręgu Kielce ŚZŻAK, hm. Rafał Obarzanek Prezes Środowiska Świętokrzyskich
Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej
„Ponury” – „Nurt”, Leszek Bukowski i dr
Marek Jedynak z Instytutu Pamięci Narodowej. Miejscową kadrę nauczycielską reprezentowały Dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Psarach Starej Wsi Barbara Świetlik i Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Leśnej-Starej Wsi Beata Domańska-Kózka. Przybyli:
Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Agnieszka Jardel Reprezentująca Archiwum Państwowe w Kielcach, miejscowi
radni, harcerze ZHP z gminy Bodzentyn
pod opieką drużynowych Ingi i Jana Świderskich, mieszkańcy, krewni żołnierzy ze
świętokrzyskich oddziałów AK. Uroczystość
zabezpieczali policjanci z Komisariatu w Bodzentynie na czele z podinsp. Zbigniewem
Skrzypczykiem.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem
Hymnu Narodowego przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie. Następnie głos zabrał
Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy

Bodzentyn, który po powitaniu gości mówił
o roli jaką postaci „Ponurego” i „Nurta” odgrywają w pamięci mieszkańców Gór Świętokrzyskich. Przypomniał, że gimnazjum
w Bodzentynie nosiło im. Jana Piwnika.
Umieszczenie jego imienia w nazwie ronda
miało być kontynuacją pamięci o nim i jego
dokonaniach. Dalej zaznaczył, że rondo jest
strategicznym miejscem komunikacji w centrum gminy, przez które przemieszcza się
tysiące osób pieszych i zmotoryzowanych,
ta wizytówka gminy jednocześnie od tego
roku upamiętnia w swojej nazwie dwóch bohaterskich dowódców i ich podkomendnych.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Pani Teresa Bzymek
odczytała Uchwałę Rady Miejskiej w Bodzentynie z 30 stycznia 2020 r., nadającą
rondu w Bodzentynie imię Żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”. Z wnioskiem o nadanie takiej
nazwy wystąpili Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba oraz prof. Urszula
Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno
Nasza Ojczyzna. Po tym dokonano uroczystego otwarcia ronda i przecięcia wstęgi,
ogłaszając oficjalnie nazwę ronda.
Wśród okolicznościowych przemówień
przejmująco zabrzmiał głos żołnierza oddziału „Ponurego” ppłk. Tadeusza Barańskiego,
który powiedział, że tu biło serce wolnej Polski, a jej stolicą był Bodzentyn i Wąchock.
Z kolei prof. Urszula Oettingen mówiła o bohaterskiej rodzinie Pałysiewiczów, z której
w walce z Niemcami poległy cztery osoby –
ojciec i trzech synów. W ich zabudowaniach
znajdowała się pierwsza w Górach Świętokrzyskich radiostacja, która miała łączność
z Londynem. Podkreśliła wielkie zaangażowanie mieszkańców gminy w działalność patriotyczną w latach II wojny światowej, przypomniała o okolicznych miejscach pamięci

narodowej w nawiązaniu do walk narodowowyzwoleńczych XIX i XX w.
Żołnierz 10. Świętokrzyskiej Brygady
WOT odczytał nazwiska 70 żołnierzy Armii
Krajowej z oddziałów „Ponurego” i „Nurta”
z terenu Gminy Bodzentyn. Później modlono się za poległych i walczących. Uroczystość przy rondzie zakończyło odegranie
Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
– Marsza I Brygady.
Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik na placu przykościelnym upamiętniający Żołnierzy AK Okręgu „Jodła”, poległych
w czasie niemieckiej obławy 28 października 1943 r. na Wykusie.
Po południu w uroczystościach na polanie „Wykus” udział wzięła delegacja władz
Gminy Bodzentyn z Burmistrzem Dariuszem
Skibą oraz radnymi Janem Wilkoszem, Tadeuszem Zielińskim i Jerzym Tofilem oraz
bodzentyńscy druhowie ZHP. Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewniła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna.
Patriotyczne spotkanie rozpoczęło się
mszą świętą w intencji dowódców i żołnierzy oddziałów „Ponurego” i „Nurta”, pod
przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego. Po nabożeństwie odczytano
Apel Poległych, oddano salwę honorową
i złożono wiązanki kwiatów. W trakcie uroczystości przyznano Medale „Za Zasługi dla
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Wśród wyróżnionych byli prof. Urszula
Oettingen i Mirosław Oettingen. To podziękowanie dla osób wspierających działania
upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej.
Uroczystości w Bodzentynie i na Wykusie były ważnym kolejnym wyrazem pamięci
o Bohaterach ziemi świętokrzyskiej.
Urszula Oettingen
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81. rocznica powstania Polskiego
Państwa Podziemnego-Pamiętamy
Polskie Państwo Podziemne działało
w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemcy i Związek Sowiecki. Jego początkiem było utworzenie 27
września 1939 r. w Warszawie pierwszej
konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Służby Zwycięstwu Polski, która
w listopadzie 1939 r. została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w lutym 1942 r. w Armię Krajową.
W ramach jego struktur powadzono bieżącą walkę z okupantami – niemieckim oraz
sowieckim. Równolegle przygotowywano
plany wybuchu powstania powszechnego.
Polskie Państwo Podziemne posiadało
pion cywilny i wojskowy. Ich najważniejszym zadaniem było utrzymanie prawnej
ciągłości państwa. Kierowane było przez
władze Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie: prezydenta (był nim do lipca 1945 r. Władysław Raczkiewicz), rząd
z premierem, którym był Władysław Sikorski, a od lipca 1943 do listopada 1944 r.
Stanisław Mikołajczyk. Funkcję Naczelnego Wodza od listopada 1939 r. do czerwca
1945 r. pełnili kolejno: Władysław Sikorski,
Kazimierz Sosnkowski, Tadeusz Komorowski, Władysław Anders.
Podziemnym parlamentem, reprezentującym największe stronnictwa polityczne,
był w latach 1940-1943 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, od 1943 do 1944
r. Krajowa Rada Polityczna, a od 1944 r.
do końca wojny – Rada Jedności Narodowej. Delegat Rządu RP na Kraj kierował
zakonspirowanym aparatem administracji
cywilnej.
Armia Krajowa stanowiła siłę zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego,
działającą na okupowanych terenach.
W momencie maksymalnej zdolności
bojowej liczyła blisko 400 tys. żołnierzy.
Była częścią Polskich Sił Zbrojnych i podlegała Naczelnemu Wodzowi. W 1944
r. Okręg Radomsko-Kielecki AK „Jodła” należał do największych i podejmujących najliczniejsze akcje bojowe.
W szczytowym momencie na jego obszarze do AK należało ok. 60 tys. osób.
Na terenie Gminy Bodzentyn znajdują
się miejsca upamiętniające żołnierzy Armii
Krajowej. Pamiętamy o nich podczas najważniejszych świąt państwowych, ale również w dniach, które od niedawna znalazły
się w polskim kalendarzu historycznym.

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Od 1998 r. dzień 27 września obchodzony jest na mocy Uchwały
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
jako Święto Polskiego Państwa
Podziemnego.

Dla przypomnienia i uczczenia Święta Polskiego Państwa Podziemnego członkowie
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna
zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem
Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła”
poległych na Wykusie w 1943 r., przy kościele w Bodzentynie; w Wilkowie przy pomniku żołnierzy oddziału AK „Wybranieccy”
oraz na Sieradowskiej Górze – przy tablicy
i krzyżu w miejscu zgrupowania i ostatnich
walk oddziału AK „Jędrusie” w 1944 r.
Polskie Państwo Podziemne stanowiło
wyjątkową formę ciągłości państwa w okupowanej Europie. Działało dzięki zaangażowaniu tysięcy osób cywilnych i wojskowych. Podtrzymywało polityczne struktury
administracyjne i pamięć o Rzeczypospolitej Polskiej.

Cześć Bohaterom poległym za wolność
naszej Ojczyzny!
Urszula Oettingen
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Świętokrzyski Piknik Strzelecki

Ze względu na bezpieczeństwo i zalecenia dotyczące pracy szkół, wydarzenie odbyło się
wyłącznie z udziałem uczniów
naszej szkoły. Młodzież zmierzyła się z trzema konkurencjami: strzelectwo sportowe, bilard
oraz podjęła próbę wydolnościową za pomocą zmodyfikowanej Próby Harwardzkiej,
gdyż zaplanowany Test Coopera nie odbył się ze względu na
niesprzyjające warunki pogodowe. W każdej dyscyplinie wyłoniono 3 najlepsze zawodniczki
oraz trzech najlepszych zawodników. W każdej dyscyplinie
wyłoniono 3 najlepsze zawodniczki oraz trzech najlepszych
zawodników.
STRZELECTWO
SPORTOWE DZIEWCZĄT
I miejsce: Agata Milanowska
II miejsce: Zofia Grzejszczyk III
miejsce: Julia Matysek
STRZELECTWO
SPORTOWE - CHŁOPCY
I miejsce: Dawid Slawek
II miejsce: Krystian Drzewiński
III miejsce: Bartek Zwada

Fot: e-Bodzentyn

W dobie pandemii odbył
się tegoroczny Świętokrzyski Piknik Strzelecki
organizowany przez
ULKS „Jodła” Bodzentyn we współpracy z Powiatowym Zespołem
Szkół w Bodzentynie.

BILARD - DZIEWCZĘTA
I miejsce: Malwina Kurpińska
II miejsce: Julia Pożoga
III miejsce: Michalina Nowak
BILARD - CHŁOPCY
I miejsce: Kacper Furmańczyk
II miejsce: Tomasz Michta
III miejsce: Michał Sitek
ZMODYFIKOWANA PRÓBA
HARWARDZKA DZIEWCZĘTA
I miejsce: Małgorzta Kułaga
II miejsce: Martyna Kosmala
III miejsce: Małgorzata Migus
ZMODYFIKOWANA PRÓBA
HARWARDZKA - CHŁOPCY
I miejsce: Karol Kupis
II miejsce: Paweł Stępień

III miejsce: Bartosz Sikora
Zwycięzcy oprócz pamiątkowych statuetek otrzymali również nagrody w postaci opasek
sportowych smatrwatch z MP3
lub MP4, bezprzewodowych słuchawek sportowych, tabletów
graficznych, analitycznych wag
łazienkowych oraz biurkowych
lampek led. W ubiegłym roku
w pikniku wzięło udział ok 200
osób. Tym razem było bardziej
kameralnie, ale radość uczestników pozostała niezmienna. Rywalizacja odbyła się na bardzo
wysokim i wyrównanym poziomie. Ogromną radość sprawiło
również losowanie nagród-niespodzianek wśród wszystkich

uczestników wydarzenia, którzy
nie stanęli na podium. Na zakończenie zorganizowano poczęstunek, który odbywał się już
w klasach. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Samorządu MiG Bodzentyn.
Magdalena Tusień-Kuzka

Sportowa Integracja Pokoleń to nazwa projektu
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wola
Szczygiełkowa, dzięki
któremu przy udziale
środków z Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn
postaramy się zadbać
o zdrowie i dobrą kondycję naszych mieszkańców.
We wrześniu odbyła się jedna
z części projektu. Stowarzyszenie Wolanie spod Łysicy odwiedzili Szkołę Podstawową w Woli

Szczygielkowej, gdzie wspólnie z uczniami wzięli udział
w „Małym Festynie Sportowym”.
Uczniowie rywalizowali ze sobą
w różnych konkurencjach sportowych, wykorzystując zakupiony ze środków projektu sprzęt
sportowy. Wydarzenie odbyło
się oczywiście przy zachowaniu
wszystkich zaleceń sanitarnych.
Dziękujemy bardzo za miło spędzony czas uczniom, nauczycielom oraz Pani dyrektor Grażynie
Miernik.
Wolanie spod Łysicy.
Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości
Wola Szczygiełkowa

Fot. archiwum prywatne

Sportowa integracja pokoleń w Woli Szczygiełkowej
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Zawodniczki ULKS „Guliwer”
z medalami Mistrzostw Polski
Wielki sukces dla Miasta
i Gminy Bodzentyn,
całego Województwa
Świętokrzyskiego
a także Świętokrzyskich
Zapasów!

Fot. archiwum prywatne

W XXVI OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY - LUBELSKIE 2020
w Zapasach Kobiet zawodniczki Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego ‘’GULIWER”
wywalczyły miejsca na podium.
Wiktoria Płaczkowska zdobyła
złoty medal, zostając Mistrzynią Polski Kadetek na rok 2020,
Klaudia Hajdenrajch zdobyła
brązowy medal, kolejny raz
udowadniając swoją doskonałą
formę. Karol Kucharczyk i Zbigniew Płaczkowski to trenerzy,
który przygotowują dziewczyny
do zawodów.
POKAZ PO POWROCIE
1 października 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bodzentynie odbył się pokaz
zawodników ULKS Guliwer.
Zaprezentowane umiejętności zawodników były imponujące i na pewno wywarły olbrzymie wrażenie, zwłaszcza na
najmłodszej publice. Klub sportowy poza pokazem sił swoich
zapaśników przygotował także
wystawę trofeów, medali oraz

dyplomów, dzięki której można
było sobie uświadomić, jak wiele
sukcesów na swoim koncie ma
uczniowski klub sportowy. Na
wystawie znalazły się również
bardzo ważne dla klubu trofea
zdobyte na XXVI Olimpiadzie
Młodzieży - Lubelskie 2020
w Zapasach Kobiet.
PODZIĘKOWANIA
OD BURMISTRZA
W ramach wdzięczności za
wybitne osiągnięcia dwóch zapaśniczek i godne reprezentowanie Miasta i Gminy Bodzentyn
na olimpiadzie Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wręczył medalistkom nagrody w formie czeków, na dalsze
rozwijanie ich sportowej pasji.
Gościem specjalnym pokazu
był Stanisław Krzesiński polski
zapaśnik, trener oraz olimpijczyk z Monachium w 1972 roku
i Montrealu w 1976 roku, który
również nagrodził nasze medalistki. Na słowa szczególnego
uznana zasługują także trenerzy
zapaśników - Karol Kucharczyk
i Zbigniew Płaczkowski, bez
których na pewno zawodnicy
nie zaszliby aż tak daleko. Trenerzy w ramach podziękowania
za wielkie osiągnięcia dla klubu
przygotowali dla dwóch medalistek nagrody.
Z. Płaczkowski
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