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W numerze
Nowe drogi gminne

Mieszkańcy ul. Błotnej w Bo-
dzentynie i Śniadki Pierwszej 
mogą cieszyć z nowych dróg. 
Są zadowoleni, że w końcu 
mogą wygodnie i bezpiecznie 
dojechać do własnych posesji. 

 Czytaj, str. 4

Absolutorium dla  
burmistrza Skiby

Dariusz Skiba, Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn, 
otrzymał w czwartek 29 czerw-
ca 2017 r. absolutorium za 
wykonanie budżetu miasta i 
gminy za 2016 rok. „Za” głoso-
wało 12 radnych a tylko dwóch 
„przeciw”. 

 Czytaj, str. 2

Zdolna młodzież  
została docenione

We Wzdole Rządowym od-
była się sesja Rady Miejskiej, 
na której wyróżniono aż 70. 
gimnazjalistów, którzy w roku 
szkolnym 2016/2017 osiągnęli 
wybitne sukcesy sportowe, ar-
tystyczne i naukowe.

 Czytaj, str. 2
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Sprawa legalizacji niele-
galnie wybudowanego 
wodociągu w Podgórzu 
wciąż trwa. Burmistrz złożył 
wniosek o umorzenie opłaty 
legalizacyjnej. 

Pod koniec 2014 roku został  
wybudowany wodociąg w Podgó-
rzu. Dwa lata temu okazało się, że 
powstał on nielegalnie, bowiem 
Gmina otrzymała pozwolenie na 
jego budowę, dopiero po zakoń-
czeniu inwestycji. 

Władze Gminy miały alternaty-
wę. Rozebranie instalacji i wybu-
dowanie wodociąg od nowa, tym 
samym pozbawiają mieszkańców 
wody, albo rozpoczęcie procedury 
legalizacji tej inwestycji. 

Aby nie dopuścić do tego, 
żeby mieszkańcy Podgórza mieli 
ponosić ciężar błędów popełnio-
nych przez poprzednie kierow-
nictwo Gminy, Burmistrz Miasta i 

Gminy Bodzentyn zdecydował o 
rozpoczęciu legalizacji. Niestety 
ten proces może wydawać się 
nieco absurdalny. 

Jeszcze w styczniu br. zostało 
wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w sprawie zrealizowa-
nego przez Gminę czterech od-
cinków sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami do budynków. Na 
początku lipca, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego 
w Kielcach wydał postanowienia, 
w którym ustalona została opłata 
legalizacyjna w wysokości 200 ty-
sięcy złotych za jeden odcinek. W 
sumie za legalizację czterech od-
cinków, Gmina musi zapłacić 800 
tysięcy złotych. Natomiast sama 
budowa wodociągu kosztowała 
Gminę ponad 100 tysięcy złotych. 

- Przez ostatnie dwa lata już 
udało się spłacić blisko 3 miliony 
złotych długów, zadłużenie mamy 
zatem trochę mniejsze, ale jest 

sporo zobowiązań związanych z 
nowymi projektami unijnymi - ko-
mentuje Dariusz Skiba, burmistrz 
Bodzentyna. W tej sytuacji bardzo 
trudno byłoby znaleźć dodatkowe 
pieniądze na legalizację wodocią-
gu. Dlatego też Gmina zwróciła 
się z wnioskiem do Wojewody 
Świętokrzyskiego o umorzenie 
opłaty legalizacyjnej. W związku 
z tym, obecnie urzędnicy przy-
gotowują niezbędne dokumenty 
dotyczące sytuacji finansowej 
gminy Bodzentyn. Po ich analizie 
wojewoda może podjąć decyzję o 
umorzeniu długu w całości albo 
częściowo, a zobowiązanie moż-
na rozłożyć na raty. Wniosek gmi-
ny może też zostać odrzucony. 

Mamy nadzieje, że wojewo-
da świętokrzyski przychyli się 
do wniosku, a decyzja będzie 
dla Gminy i przede wszystkim 
dla mieszkańców Podgórza po-
myślna. 

Patriotycznie  
i muzycznie 

XXXIV Dni Bodzentyna za nami. Pierwszy dzień 
obchodów miał charakter patriotyczny i spor-
towy, drugi muzyczno-rozrywkowy. Wystąpiła 
m.in. Małgorzata Ostrowska i zespół Mafia.

Czytaj na str. 8-9

Uzdolniona młodzież została wyróżniona



2 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNgłos z BodzentynaROK IX NR 6-7 (59-60)

Dariusz Skiba, Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn, 
otrzymał w czwartek 29 
czerwca 2017 r. absoluto-
rium za wykonanie budżetu 
miasta i gminy za 2016 rok.

Po przyjęciu protokołu z se-
sji z dnia 30 maja 2017 r. i in-
terpelacji radnych przystąpiono 
do rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta i 
Gminy za 2016 r.

Na początku głos zabrał 
Burmistrz, który przypomniał 
wszystkie zrealizowane w 2016 
roku przedsięwzięcia oraz zwró-
cił uwagę, iż wiele rozpoczętych 
działań w zeszłym roku w dal-
szym ciągu jest realizowanych. 
Podziękował również radnym i 
sołtysom za owocną współpracę.

Skarbnik Gminy Artur Nadol-
ny odczytał uchwałę Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach w sprawie pozytywnej 
opinii o sprawozdaniach z wyko-
nania budżetu Gminy Bodzen-
tyn za 2016 rok. Następnie Rad-
ni jednomyślnie podjęli uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2016 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi za zeszły rok 
odczytała Radna Zofia Gliwa. 
Pozytywną opinię Regionalnej 
Izy Obrachunkowej w Kielcach 
w sprawie opinii o wniosku Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie ab-
solutorium odczytał Skarbnik 
Gminy.

Po odczytaniu wszystkich 
niezbędnych opinii, odbyła się 
dyskusja na temat realizacji bu-
dżetu, po której Radni udzielili 

absolutorium Burmistrzowi Da-
riuszowi Skibie. „Za” oddało głos 
12 radnych, „przeciw” – dwóch.

Prezydium oraz Radni po-
dziękowali Burmistrzowi. Na za-
kończenie Burmistrz raz jeszcze 
podziękował wszystkim Rad-
nym za współpracę oraz własne 
zdanie. Przypomniał również, że 
funkcję burmistrza sprawuje po 
raz pierwszy i może nie jest tak 
doświadczony jak inni, ale za to 
jest otwarty cały czas na potrze-
by ludzkie, a swoimi działania-
mi stara się nie tylko rozwijać 

nasza gminę, ale i pomagać jej 
mieszkańcom.

Po udzieleniu absolutorium 
radni podjęli jeszcze trzy uchwa-
ły dotyczące zmian w budżecie 
gminy na rok 2017, zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2017 – 2030 oraz zmia-
ny uchwały Nr II/10/2017 z dnia 
17 lutego 2017 r. dotyczącej 
przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
rok 2017 r.

Oprac. EŚ
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Radni udzielili absolutorium burmistrzowi

29 czerwca 2017 r. w 
Zespole Szkół we Wzdo-
le Rządowym odbyła się 
sesja Rady Miejskiej, na 
której wyróżniono aż 70. 
gimnazjalistów, którzy w 
roku szkolnym 2016/2017 
osiągnęli wybitne sukcesy 
sportowe, artystyczne i 
naukowe.  

Dzięki zaletom charakteru, 
ambicjom i sumienności w re-
alizacji swoich zainteresowań, 
osiągnięcia naszej młodzieży 
zasługują na szczególne wyróż-
nienie i uznanie ze strony władz 
Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Swoimi osiągnięciami kreują 
oni pozytywny wizerunek nie tyl-
ko szkoły, do której uczęszcza-
ją, ale również całej Gminy Bo-
dzentyn i przede wszystkim - co 
najważniejsze – stanowią godny 
przykład do naśladowania dla 
rówieśników. Dlatego też 29 
czerwca 2017 r. na sesji Rady 
Miejskiej doceniono i nagrodzo-

no ich sukcesy. 
Zastępca Burmistrza Pan 

Andrzej Jarosiński serdecz-
nie gratulował wysokich wyni-
ków wszystkim zaproszonym 
uczniom, ich rodzicom oraz na-
uczycielom. Przypomniał roczne 

osiągnięcia każdego z wyróż-
nionych.

Nagrody dla naszej uzdolnio-
nej młodzieży oraz listy gratula-
cyjne dla nauczycieli i rodziców 
wręczył Burmistrz Miasta i Gmi-
ny w Bodzentynie Pan Dariusz 

Skiba razem z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Panem Woj-
ciechem Kózką. 

Lista najzdolniejszych 
uczniów i ich sukcesy jest do-
stępna na stronie gminy.

Uzdolniona młodzież została wyróżniona
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Bodzentyn - oczami studentów 
Politechniki Świętokrzyskiej
W sobotę 15 lipca w Bodzen-
tynie odbyło się uroczyste 
zakończenie konkursu i 
pleneru rysunkowo-malar-
skiego, którego uczestnika-
mi byli studenci Politechniki 
Świętokrzyskiej.

Przedmiotem konkursu zorga-
nizowanego przez Urząd Miasta i 
Gminy w Bodzentynie oraz Kate-
drę Architektury i Urbanistyki Wy-
działu Budownictwa i Architektury 
Politechniki Świętokrzyskiej w 
Kielcach było opracowanie pro-
jektu koncepcji rewitalizacji strefy 
zabytkowej w Bodzentynie obej-
mującej zespół Pałacu Biskupów 
Krakowskich wraz z przyrodni-
czym otoczeniem.

Projekt konkursowy zakładał 
przygotowanie propozycji funk-
cjonalno-użytkowej ruin Pałacu 
Biskupów Krakowskich, terenu 
wokół stawów biskupich, a tak-
że propozycje architektoniczne 
dla obiektów planowanych w tej 
strefie m.in. muszli koncertowej 

i ścieżki edukacyjnej, zadaszo-
nych stoisk do handlu, parkingu. 
Uwzględnić należało ukształtowa-
nie terenu oraz istniejącą zieleń. 
Opracowana koncepcja musiała 
odpowiadać wytycznym konser-
watorskim i przyrodniczym.

W konkursie wzięło udział 33 
studentów, a na sam konkurs 
wpłynęło 17 prac.

Komisja konkursowa po zapo-
znaniu się ze wszystkimi złożony-
mi projektami i zgodnie z przyję-

tymi kryteriami oceny przyznała 
trzy nagrody oraz dwa wyróżnie-
nia honorowe, doceniając wkład 
i zaangażowanie w opracowane 
koncepcje. Nagrodzone prace 
mogą stać się cenną inspiracją 
dla przygotowania profesjonal-
nego projektu rewitalizacji wzgó-
rza zamkowego i jego najbliższej 
okolicy.

W spotkaniu w Bodzentynie, 
będącym również podsumowa-
niem ważnego etapu współpracy 

obydwu instytucji, wzięli udział 
przedstawiciele Politechniki 
Świętokrzyskiej na czele z prof. 
zw. dr. hab. Markiem Iwańskim 
Dziekanem Wydziału Budow-
nictwa i Architektury, członkowie 
Komisji konkursowej, przedsta-
wiciele Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w 
Kielcach, władz samorządowych 
z Burmistrzem Dariuszem Skibą, 
Społecznej Rady Kultury Miasta 
i Gminy Bodzentyn, drużynowi 
ZHP z Bodzentyna, studenci – 
uczestnicy konkursu i pleneru.

Wystawa prac konkursowych 
oraz z pleneru rysunkowo-malar-
skiego jest dostępna do zwiedza-
nia w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy w Bodzentynie do połowy 
września 2017 r. Przedstawiono 
na niej w całości 3 nagrodzone i 
2 wyróżnione prace oraz wybrane 
fragmenty pozostałych 12 projek-
tów. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronie 
gminy.

Planowane remonty trzech budynków szkolnych
Dofinansowanie na rozbu-
dowę oraz modernizację 
infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej. 

Dzięki złożonemu w listopa-
dzie ubiegłego roku wnioskowi 
na dofinansowanie w  ramach 
działania 7.4 „Rozwój infrastruk-
tury edukacyjnej i szkoleniowej” 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020, w 
ostatnich dniach maja Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn pod-
pisał pre-umowę na rozbudowę 
i modernizację infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej. 

Wyżej wspomniany wniosek 
złożony przez Gminę Bodzen-
tyn pn. „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej na terenie Gmi-
ny Bodzentyn” znalazł się na 
pierwszym miejscu. Dotyczył 
on modernizacji budynków – 
malowania wnętrz, lakierowa-
nia i cyklinowania parkietów, 
wymiany wykładzin z tworzyw 
sztucznych, wymiany stolarki 

drzwiowej, wymiany barier na-
tryskowych i umywalkowych, 
ale także zakupienia nowych 
sprzętów elektronicznych w tym 
komputerów, monitorów, projek-
torów multimedialnych, podłóg 
interaktywnych, pomocy nauko-
wych, sprzętu nagłaśniającego 

oraz wielu innych. Wszystko to 
będzie realizowanie w 3 pla-
cówkach szkolnych: w Zespole 
Szkół we Wzdole Rządowym, 
Stara Wieś 28, w Budynku Gim-
nazjum w Bodzentynie, ul. Wol-
ności 4 oraz w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Bodzentynie, 

Rynek Górny 11.
Wartość całego projektu sza-

cunkowo będzie wynosiła 800 
tys. zł (795.221,01zł), z czego 
prawie 600 tys. zł  (75% to dofi-
nansowanie unijne). 

Oprac. JG
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W połowie maja informowa-
liśmy, że ruszyły remonty 
dróg wykonywanych w 
ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”, 
poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii”.

Obecnie mieszkańcy ul. Błot-
nej w Bodzentynie i Śniadki 
Pierwszej mogą cieszyć się po-
prawą dróg w zakresie bezpie-
czeństwa i nową nawierzchnią 
- co zdecydowanie przyczynia się 
do poprawy stanu technicznego 
drogi oraz estetyki gminy. Miesz-
kańcy są zadowoleni, że w końcu 
są w stanie wygodnie i bezpiecz-
nie dojechać do własnych posesji. 
Wyremontowana jest już również 
droga łącząca Wiąckę ze Wzdo-
łem Rządowym, a na ukończeniu 

jest remont drogi w Orzechówce. 
Poprawa infrastruktury drogo-

wej na terenie Gminy Bodzentyn 
jest jednym z kluczowych zadań 
realizowanych przez wadze. 
Jeszcze w tym roku mieszkańcy 
Kapkazów oraz Kopciowca będą 
cieszyć się z nowych dróg. Do-
datkowo wyremontowana zosta-
nie trasa łącząca miejscowości  
Grabową z ul. Łysogórską w Wil-
kowie. 

Na bieżąco będziemy Państwa 
informować o kolejnych inwesty-
cjach drogowych. 

Remonty w mniejszych gmin-
nych miejscowościach są równie 
ważne jak te w większych siedli-
skach, gdyż takie działania nie-
zaprzeczalnie przyczyniają się do 
poprawy komfortu jazdy a nade 
wszystko zwiększają bezpieczeń-
stwo na drogach wiejskich. 

Kolejne drogi gminne czekają 
na remonty i jak zapewnia Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, 
będą one w miarę możliwości 
finansowych Gminy na bieżąco 
realizowane.

Mamy kolejne nowe drogi

W połowie lipca Związek Gmin Gór 
Świętokrzyskich w partnerstwie z 
naszą i innymi sąsiednimi gminami 
złożył wniosek o dofinansowanie pro-
jektu utworzenie szlaku kulturowego 
„Śladami kultury benedyktyńskiej”.

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty 
kulturalnej i turystycznej obszaru Gór Świę-
tokrzyskich, którego punktem centralnym 
jest ukazanie wpływu opactwa benedykty-
nów na Świętym Krzyżu. 

Szlak biegnący przez gminy Bieliny, 
Bodzentyn, Łagów, Pawłów będzie zapo-
znawał z dziedzictwem kulturowym tychże 
gmin, a także nawiązywał do dawnych tra-
dycji, symboliki oraz faktów z historii. Tury-
sta dzięki zainstalowanej aplikacji w swoim 

smarfonie  oprowadzi wirtualny benedykt, 
który będzie przewodnikiem. W czasie ta-
kiej wędrówki w czasie, każdy znajdzie coś 
dla siebie, albowiem koncepcja projektu 
oparta jest na nowoczesnej technologii, z 
wykorzystaniem wcześniej wspomnianej 
wirtualnej rzeczywistości, a także multime-
diów. 

Nasz zamek bodzentyński jest kluczowy 
dla tego projektu dzięki staraniom Burmi-
strza Dariusza Skiby, Dyrektora MGCKiT 
Marcina Sikorskiego oraz przy wsparciu 
Pani Urszuli Oettingen. Projekt ostatecznie 
zakłada rewitalizację zamku i powstanie 
części wystawienniczej i edukacyjnej, a 
także zaplecza administracyjno-socjalnego. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom tech-
nicznym będziemy mogli zapozna

 się z ciekawostkami przyrodniczymi i 
historycznymi poprzez wirtualne uczestnic-
two w wydarzeniach takich jak np. przyjęcie 
posłów książąt pomorskich przez Włady-
sława Jagiełłę na zamku w Bodzentynie w 
czasie jest pielgrzymki na Święty Krzyż w 
drodze na koncentrację amii przez bitwą 
pod Grunwaldem. Nie braknie również po-
dróży balonem oraz prezentacji najbardziej 
tajemniczych miejsc w regionie w ramach 
aplikacji 360 stopni. 

Całkowita wartość projektu wynosi około 
20 milionów złotych, z czego wnioskowane 
jest dofinansowanie w wysokości 16 milio-
nów złotych. Jeśli projekt zostanie pozytyw-
nie rozpatrzony, to szacowany termin reali-
zacji wyznaczony jest na 2019-2020. 

Oprac. EŚ

Wirtualna podróż do średniowiecza
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W dniu 30 maja w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy Bodzentyn odbyła 
się sesja Rady Miejskiej, 
na której gościł Marszałek 
Województwa Świętokrzy-
skiego  Adam Jarubas. 

Ponadto oprócz włodarzy 
gminy, radnych i sołtysów w 
sesji uczestniczyli m.in.: Dyrek-
tor Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
Damian Urbanowski, Radny 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Dariusz Pankow-
ski, Radny Rady Powiatu Józef 
Szczepańczyk, Komendant 
Komisariatu Policji w Bodzenty-
nie kom. Zbigniew Skrzypczyk, 
Komendant Miejsko-Gminnego 
Związku OSP  Marek Białek, 
Prezes Zarządu Oddziału OSP 
Miejsko-Gminnego Związku w 
Bodzentynie  Maciej Świderski. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba dzię-
kując za owocną współpracę 
Marszałkowi Województwa 
Świętokrzyskiego Adamowi Ja-
rubasowi,  przedstawił pokrótce 
najważniejsze inwestycje, jakie 
zostały zrealizowane w ciągu 
ostatnich dwóch lat lub są w 
trakcie realizacji na terenie Mia-
sta i Gminy. Do najważniejszych 
należały adaptacja części bu-
dynku OSP w Bodzentynie, na 
którą otrzymano kwotę 1,2 mln 
zł dofinansowania. Z Programu 

Rozwoju Obszarów wiejskich 
wykonano remonty i budowę 
dróg gminnych na odcinkach 
ponad 7 km w 16 miejscowo-
ściach – wartość dofinansowa-
nia to ponad 1,3 mln zł. Część 
tych dróg została już wykonana, 
część jest w trakcie realizacji a 
pozostała część zostanie wyko-
nana w przyszłym roku. Ponad-
to otrzymano środki na Program 
Rewitalizacji Gminy Bodzentyn 
w kwocie 32.922,00 zł. Ponad 

2,5 mln zł uzyskano na ścieżkę 
rowerową prowadzącą przez te-
ren Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego. Podpisano umowę 
na przebudowę oczyszczalnię 
ścieków w Świętej Katarzynie, 
wartość dofinansowania to po-
nad 4 mln zł. W marcu br. zo-
stała podpisana umowa na po-
prawę jakości obiektów służby 
zdrowia (remonty trzech ośrod-
ków. Otrzymano również środki 
na wsparcie oświaty z projektów 

miękkich ok. 1 mln zł – projekty 
te są realizowane w gimnazjach 
i szkołach podstawowych. W 
dniu 29 maja br. podpisana zo-
stała umowa na remonty trzech 
szkół – remonty sal sportowych 
i doposażenie placówek (dwie 
szkoły w Bodzentynie i jedna we 
Wzdole), kwota dofinansowania 
to ok. 600 tys. zł. Na „biurku” 
leżą jeszcze dwa bardzo ważne 
projekty dotyczące: trasy rowe-
rowej od Świętej Katarzyny do 

Ciekot wraz z budową ekopawi-
lonu obok świetlicy w Wilkowie 
- wartość całej inwestycji to ok. 
12,5 mln zł oraz projekt w zakre-
sie głębokiej modernizacji ener-
getycznej budynków użytecz-
ności publicznej - wartość całej 
inwestycji to 4,3 mln zł.

 Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Pan 
Adam Jarubas podziękował 
Burmistrzowi i Radnym za cie-
płe przywitanie. Odniósł się na-

stępnie do kilku wątków, które 
poruszył Pan Burmistrz dzięku-
jąc za współpracę, ponieważ to, 
że możemy podpisywać umo-
wy, to też jest przykład tego, że 
wpływające aplikacje są pozy-
tywnie oceniane przez eksper-
tów i spełnią wszystkie wymo-
gi. Następnie pokrótce omówił 
inwestycje i projekty jakie są 
realizowane obecnie lub plano-
wane na terenie MiG Bodzen-
tyn. „Dokończenie Małej Pętli 
Świętokrzyskiej jest jednym z 
najważniejszych 13 postulatów 
drogowych” – mówił Marszałek. 

Dyrektor Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach Damian Urbanowski 
omówił najważniejsze inwesty-
cje drogowe, jakie mają rozpo-
cząć się na terenie Gminy – są 
to rozbudowa dróg wojewódz-
kich DW 752 (odcinek Podgó-
rze – Bodzentyn) i DW 751 (Bo-
dzentyn – Dąbrowa Dolna) wraz 
z budową ścieżki rowerowej i 
chodników, na którą w dniu 16 
maja br. ogłoszony został prze-
targ - Jeśli się uda, to prace roz-
poczną się jeszcze w wakacje 
– mówił. Wkład własny Gminy 
Bodzentyn wyniósł pod 230 tys. 
zł. Wspólnie z Gminą projekto-
wany jest odcinek drogi DW 751 
od Góry Świętej Barbary w kie-
runku Wzdołu łącznie z budową 
ronda i małego parkingu przy 
cmentarzu. 

/JD/

Majowa sesja Rady Miejskiej

9 czerwca w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Bodzentynie odbyła 
się I Sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Bodzentynie. 

W pierwszej sesji uczestni-
czyło 9 radnych a nie 15 radnych 
jak zakłada statut. Ilość osób 
stanowiło kworum do prowadze-
nia obrad i podejmowania pra-
womocnych uchwał. Niestety w 
dwóch ustanowionych okręgach 
wyborczych (Święta Katarzyna i 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie), brakło 
kandydatów. W związku z tym, że 
nie udało się przeprowadzić wy-
borów w tych dwóch okręgach, 
wybory uzupełniające odbędą się 
jesienią. Miejmy nadzieję, że do 
tego czasu znajdą się wśród na-
szej młodzieży odważne osoby, 

które będą chciały przeżyć niepo-
wtarzalną przygodę i uwrażliwić 
władze samorządowe na potrzeby 
swoich rówieśników poprzez wy-
rażanie opinii o działaniach orga-
nów samorządu terytorialnego w 
zakresie dotyczącym młodzieży 
oraz wprowadzanie w życie po-
partych działań.

W tym dniu Radni złożyli uro-
czyste ślubowanie (takie samo 
jak Radni wybierani do Rady 
Miejskiej) oraz wybrali Prezydium 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Bodzentynie. Przewodniczącym 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Bodzentynie wybrany został Fi-
lip Rzadkowski (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bo-
dzentynie),  Wiceprzewodniczącą 
-  Wiktoria Świetlik (Gimnazjum w 

Bodzentynie), Sekretarzem - Mar-
tyna Jeziorska (Gimnazjum z Bo-
dzentynie).

Po Młodych Radnych widać 
było podekscytowanie zaszczyt-
ną i odpowiedzialną funkcją jaką 
przyjdzie im sprawować. 

Radnymi Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Bodzentynie zostali: 

Ewelina Chaba, Kamil  Dulęba, 
Martyna Jeziorska, Karolina Ryba, 
Filip Rzadkowski, Patryk Ślusar-
czyk, Gabriela Świderska, Kacper 
Świderski, Wiktoria Świetlik. 

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w planowanych 
przedsięwzięciach.

/EŚ/

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
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W Bodzentynie upamiętniono setną 
rocznicę wielkiego pożaru miasta
W bieżącym roku mija 100. 
rocznica wielkiego pożaru 
Bodzentyna. Dla przypo-
mnienia tego tragicznego 
wydarzenia z inicjatywy 
Społecznej Rady Kultury 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
20 czerwca odbyła się 
podniosła uroczystość. 

W kościele parafialnym pod 
wezwaniem Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika podczas 
nabożeństwa modlono się w 
intencji zmarłych i poszkodo-
wanych przez pożar. Następ-
nie udano się na Rynek Gór-
ny, gdzie ks. Rafał Gudwański 
dokonał poświęcenia pamiąt-
kowej tablicy umieszczonej na 
budynku Szkoły Podstawowej 
im. Antoniego Wacińskiego.

Prof. Urszula Oettingen przy-
pomniała tragiczne wydarzenia, 
w czasie których spłonęło po-
nad 200 nieruchomości, zginę-
ło co najmniej kilka osób; blisko 
4 tys. mieszkańców pozostało 
bez dachu nad głową. Spaleniu 
uległ kościół Św. Ducha, bu-
dynek szkoły, synagoga, przy-
tułek dla biednych, plebania. 
Poważnie został uszkodzony 
kościół parafialny. Wspomniała 
również o roli Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Bodzentynie, 
działającej od 1904 r., walczą-
cej z pożarami, ale też biorą-
cej udział w życiu społecznym 
miejscowości. Zaznaczyła, że 
pożar wpłynął na współczesny 
wygląd miasta, pozbawiając go 
historycznie ukształtowanej za-
budowy. 

Harcerze Kacper Świderski, 
Piotr Piwko, Agata Biskup od-

czytali wspomnienia pani Marii 
Czernikiewicz – świadka wyda-
rzeń z 20 czerwca 1917 r. oraz 
nazwiska osób, którym ogień 
unicestwił dorobek całego ży-
cia. Pod tablicą złożono wią-
zanki kwiatów.

Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn Dariusz Skiba podzię-
kował inicjatorom za upamięt-
nienie tego faktu, zebranym za 

udział w ważnej uroczystości. 
Podkreślił znaczenie utrwalania 
pamięci o dziejach miasta. 

W obchodach wzięły udział 
delegacje ochotniczych straży 
pożarnych z Bodzentyna na 
czele z Prezesem Maciejem 
Świderskim, Wzdołu Rządowe-
go i Psar, radni miejscy, harce-
rze ZHP, mieszkańcy.

Urszula Oettingen

W okresie wakacyjnym 
Miejsko – Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Bodzenty-
nie przygotowała interesu-
jącą propozycję zajęć dla 
dzieci w każdym wieku.
 
W programie: „Wakacji z Bi-

blioteką” przewidziane są min.: 
zajęcia plastyczne, literackie, 
łamigłówki, gry planszowe, a 
także kucharskie. 

Za nami już kilka spotkań, 
podczas których dzieci chęt-
nie wykonywały różne prace 
plastyczne: pszczółki, króliki, 
wycinały i ozdabiały rybki kolo-
rowymi cekinami, a także wy-
konywały kolorowe zdobione 
lampiony.

Odbyło się również spotkanie 
pod hasłem: „Smacznie, zdro-

wo, kolorowo”. Podczas tych 
zajęć rozmawialiśmy o tym, jak 
ważne znaczenie dla naszego 
zdrowia ma spożywanie owo-
ców i warzyw. Następnie dzieci 
zamieniły się w małych kucha-
rzy i samodzielnie przygoto-
wywały sałatkę owocową oraz 
owocowe szaszłyki, którymi 
później zajadały się wspólnie ze 
swoimi rodzicami i dziadkami.

Wszystkie zajęcia bardzo 
podobały się zarówno dzieciom 
jak i rodzicom. Na następnych 
kolejne niespodzianki, na które 
serdecznie zapraszamy!

Zajęcia są prowadzone w 
każdy wtorek i czwartek w godz. 
10.30 – 12.00.

Chętnych serdecznie zapra-
szamy!

Wakacje z Biblioteką 2017
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20 czerwca miał miejsce 
w naszej gminie plener 
malarski. Organizatorami 
tego wydarzenia byli Urząd 
Marszałkowski, Starostwo 
Powiatowe, Urząd Mia-
sta i Gminy Bodzentyn, 
Miejsko–Gminne Centrum 
Kultury i Turystyki w 
Bodzentynie oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Bodzentynie. 

Spotkanie rozpoczęliśmy w 
Miejsko–Gminnym Centrum 
Kultury i Turystyki w Bodzenty-
nie, a uczestniczyli w nim Bur-
mistrz Dariusz Skiba, Dyrektor 
MGCKiT Marcin Sikorski, Dy-
rektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 Dariusz Ka-
sprowicz, Pan Witold Comber, 
nauczyciele Wioletta Duda i 
Agnieszka Łapka oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej, Gim-
nazjum i ZS nr 1w Bodzentynie. 

Spotkanie rozpoczęło się 
przywitaniem wszystkich 
uczestników oraz gości. Następ-
nie wysłuchano krótkiej historii o 
życiu i twórczości Józefa Szer-
mentowskiego, przedstawionej 
przez Pana Witolda Combra. Po 

zakończeniu spotkania ucznio-
wie szkół wraz z całym warsz-
tatem malarskim wybrali się w 
stronę Kościoła pw. Świętego 
Ducha. Po dotarciu do celu, 
znalezieniu odpowiedniego 
miejsca oraz rozłożeniu przybo-
rów przystąpiono do malowania. 
Radość, skupienie oraz wielkie 

zaangażowanie gościły na twa-
rzach malarzy. Całą pracę nad-
zorowali nauczyciele Liceum i 
organizatorzy. Była to kontynu-
acja współpracy podjętej m. in. 
przez Liceum Ogólnokształcące 
oraz MGCKiT w Bodzentynie. 
Serdecznie dziękujemy za przy-
bycie wszystkim uczestnikom.

Warty podkreślenia i pochwa-
ły jest fakt przekazania prac 
przez uczestników pleneru na 
rzecz licytacji charytatywnej „dla 
Piotra”, która odbędzie się pod-
czas koncertu, dnia 25 czerwca 
2017r. o godzinie 16.00, na te-
renie Zamku Biskupów Krakow-
skich w Bodzentynie.  

Plener malarski w Bodzentynie

9 czerwca do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzen-
tynie przybyli uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w 
Psarach Starej Wsi, wraz ze swoją wychowawczynią Panią Beatą 
Gawlicką-Piasecką.

Celem tej wizyty było zwiedzanie biblioteki, zapoznanie się z bo-
haterami książeczki pt. „Jak Wojtek został strażakiem” oraz dzięki 
otwartości i uprzejmości strażaków z OSP Bodzentyn, obejrzenie 
remizy strażackiej.

Najważniejszym punktem tej wizyty było „Uroczyste pasowanie 
na czytelnika”. 

Dzieci  najpierw wypowiedziały słowa przyrzeczenia czytelnicze-
go po czym zostały pasowane przez dyrektora biblioteki.

Pasowani byli następujący uczniowie: Hubert Biskup, Karolina 
Biskup, Aleksandra Lodzińska, Gabriela Mendak, Nikola Mrozik, 
Grzegorz Nawrot, Martina Ważna, Patryk Wójcik. Na zakończenie 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książeczki i inne gadżety.

Pasowani na czytelnikówQuestowa przygoda  
naszych harcerzy
W dniu 8 czerwca harcerze działający przy MGCKiT w Bodzenty-

nie wraz z dyrektorem biblioteki Martą Janicką przeszli trasę questu  
„Na szlaku przygody. Szlakami dawnych historii Bodzentyna” i roz-
wiązywała jego zagadki.

Quest powstał w oparciu o legendę Leokadii Firkowskiej pt. 
„Duch bodzentyńskiego zamku” i zawiera wiele zagadek i opisów 
historycznych dotyczących historii naszego miasteczka. Wraz z 
harcerzami trasę questu przeszli i zagadki rozwiązywali  phm. Jan 
Świderski i drużynowy Jerzy Wójcik. Serdecznie dziękuję za wspól-
na przygodę.
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„XXXIV Dni Bodzentyna” odbywały się 1  i 2 lipca 2017 r. 
Pierwszy dzień obchodów miał charakter patriotyczny i 
sportowy, drugi natomiast muzyczno-rozrywkowy.

DZIEŃ PIERWSZY – 1 LIPCA 

W sobotę na „Orliku” w Bodzentynie odbył się Turniej Piłki Noż-
nej dla Chłopców o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. 
W turnieju wzięło udział 5 drużyn. Rozgrywki odbywały się na zasa-
dzie każdy z każdym, a pojedynczy mecz trwał 20 minut. Sędzią był 
Pan Jarosław Szczurek, który jest animatorem sportowym „Orlika”.

I miejsce  zajęła drużyna o nazwie „Gas Monkey Team” z Masłowa.  
II miejsce – „Harnaś Team” ze Wzdołu Rządowego.  
III miejsce – „KSM” z Kielc - 6 pkt (5:8)

W czasie turnieju wyróżnieni zostali: Mateusz Wikło z „Harnaś 
Team” jako najlepszy zawodnik, Arkadiusz Cieśliński z „Gas Mo-
neky Team” jako najlepszy bramkarz oraz Ernest Supiesz z „Gas 
Monkey Team” jako najlepszy strzelec (zdobył aż 12 bramek).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za rywalizację i udział w roz-
grywkach, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

BABA JAGA TOUR – RAJD MOTOCYKLOWY 

Rajd „Baba Jaga Tour” była pełną przygód propozycją dla spra-
gnionych wrażeń motocyklistów, pragnących spędzić weekend na 
swoim pojeździe i na jednej z trzech przygotowanych przez Stowa-
rzyszenie Motocyklowe CK Riders Kielce tras. Uczestnikami rajdu 
byli pasjonaci motocykli z całego kraju i nie tylko, albowiem gościli-
śmy również osoby z Argentyny, Hiszpanii i Anglii. 

Około 170 motocyklistów, wraz z pasażerami, przejeżdżało przez 
Gminę Bodzentyn i wzięło udział w konkursach łucznictwa trady-
cyjnego organizowanych na placu Pałacu Biskupów Krakowskich. 

Pierwszy konkurs – rajdowy – polegał na oddaniu 5-ciu strzałów do 
tarcz, aby zdobyć punkty liczące się w kwalifikacji rajdowej. Drugi 
konkurs – „Turniej Łucznictwa Tradycyjnego o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn” był organizowany dla chętnych uczest-
ników rajdu. W sumie o Puchar Burmistrza zawalczyło ponad 100 
osób.

Maksymalnie można było zdobyć 50 punktów, oddając 5 strza-
łów. Na podium stanęły osoby, które zdobyły kolejno: 44 punkty - 
Pan Paweł Strzelczyk, 40 punktów - Pan Łukasz Ciszek i 39 punk-
tów - Pan Robert Urbańczyk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczestników 
Rajdu znów zapraszamy do naszej Gminy na przejażdżkę po ma-
lowniczej krainie Baby Jagi.

SPORTOWY DZIEŃ BODZENTYNA 

Również w sobotę na placu Pałacu Biskupów Krakowskich w go-
dzinach popołudniowych odbył się Festyn Gier i Zabaw Sportowych 
dla dzieci i młodzieży. Na młodszych mieszkańców naszej gminy 
czekało aż 12 zabaw, gdzie za uzyskane 10 punktów każde dziecko 
otrzymywało medal sportowca!

Wzorem lat ubiegłych odbyła się również „Gra w kulki”. W tym 
roku o puchary walczono w trzech kategoriach wiekowych: do lat 
7, od 8 do12 lat i od 13 do 18 lat. Drugiego dnia obchodów Dni 
Bodzentyna, zwycięzcom w „Grze w kulki” Pan Burmistrz wręczył 
puchary.

Uśmiechniętych i radosnych buzi nie brakowało. Dzieci bardzo 
chętnie uczestniczyły w przygotowanych konkurencjach, a rodzice 
kibicowali swoim pociechom.

Wszystkim odznaczonym Sportowcom gratulujemy sukcesów, a 
wolontariuszom działającym przy Miejsko-Gminnym Centrum Kul-
tury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie dziękujemy za pomoc i 
zaangażowanie w organizację festynu.

TAJEMNICE NIEBA I NIE TYLKO...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie również zaan-
gażował się w przygotowanie atrakcji w ramach Dni Bodzentyna. 
Dyrektor Szkoły Pan Dariusz Kasprowicz razem z nauczycielem fi-
zyki Panem Mariuszem Drabikiem zorganizowali imprezę naukową 
pt.: „Tajemnice nieba”. Program koncentrował się przede wszystkim 
na prezentacjach astronomicznych nieba nocnego . Ale nie tylko... 
Bowiem odbyły się także pokazy nieba dziennego jak również pre-
zentacje interesujących doświadczeń z zakresu optyki. 

Tego dnia można było podziwiać bogactwo kraterów naszego 
naturalnego satelity, a także obserwować dwie, jakże atrakcyjne i 
interesujące planety: Jowisza i Saturna. 

Pokazy trwały aż do północy ze względu na bardzo duże zainte-
resowanie. Stanowiska pokazowe odwiedzali nie tylko mieszkańcy 

Atrakcje na XXXIV Dniach Bodzentyna

Turniej Piłki Nożnej 

W turnieju łuczniczym motocykliści 
walczyli o Puchar Burmistrza

Dzień na sportowo
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Przez teleskop można  było oglądać 
planety układu słonecznego

Bodzentyna i ościennych miejscowości, ale również turyści, którzy 
przybyli na wakacje do Gór Świętokrzyskich.

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI - HONOROWYM 
OBYWATELEM MIASTA I GMINY BODZENTYN 
W związku z tymi uroczystościami w naszej gminie miały miej-

sca dwa doniosłe wydarzenia. Pierwszym było odsłonięcie tablicy 
poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 150. rocznicę 
Jego urodzin, ufundowaną przez Państwa Witolda i Teresę Comb-
rów oraz Mirosława i Urszulę Oettingen.

Pod osłoniętą tablicą oraz drugą, upamiętniającą pobyt Józefa 
Piłsudskiego w Bodzentynie w dniach 30 i 31 października 1914 
r., liczne delegacje złożyły kwiaty z okazji nadania tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu.

Drugim wydarzeniem była uroczysta sesja Rady Miejskiej od-
bywająca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie, 
podczas której odnowiono akt nadania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy Bodzentyn Józefowi Piłsudskiemu z dnia 13 kwietnia 1935 r. 

Na sesji nie brakło wystąpień zaproszonych gości, fundatorów i 
specjalnie przygotowanego na tę okoliczność programu artystycz-
nego przedstawionego przez harcerzy. Na samo zakończenie uro-
czystości Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie zagrała 
koncert pieśni patriotycznych.

DZIEŃ DRUGI – 2 LIPCA

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do późnych 
godzin nocnych. W tym dniu nie brakło występów licznych młodych 
talentów, naszych wspaniałych zespołów folklorystycznych, nieco 
nowoczesnych artystów, debiutantów artystycznych, zawodowych 
kabareciarzy oraz kultowych gwiazd polskiego rock’a na naszej bo-
dzentyńskiej scenie. 

Jak co roku na Dniach Bodzentyna odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu na najładniejszy ogród przydomowy oraz wręczenie pu-
charów zwycięzcom „gry w kulki”. W tym roku swój debiut na scenie 

mieli uczestnicy zajęć muzycznych i wokalnych odbywających się 
MGCKiT. 

Gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska z zespołem. 
Charyzmatyczna wokalistka od razu wystartowała swym mocnym 
głosem, a z każdym kolejnym utworem bodzentyńska publiczność 
coraz bardziej się rozkręcała. 

Wytrwalsi widzowie mieli okazję potańczyć przy utworach gra-
nych przez zespoły: Mafia, Standard B, Strip czy Hypnos. 

Dziękujemy sponsorom, dzięki którym mogły się odbyć kolejne 
Dni Bodzentyna: PHU OBROLEX - Henryk Zwada, PHU MAGPOL- 
Mirosław Grzejszczyk, Bank Spółdzielczy Kielce, PHU OBET – Jan 
Jędrzejczyk, PHU Witold Wilkosz, Sylwester Czaja Auto Gaz „Mag-
dalenka”, Bar KORFU.

/EŚ 
Fot. /Archiwum: gminy, szkoły, MGCKiT; e-bodzentyn 
Więcej informacji oraz fotografii z obchodów XXXIV Dni Bodzen-

tyna znajdą Państwo na stronie gminy: www.bodzentyn.pl. 

Odsłonito tablicę upamiętniającą 
Józefa Piłsudskiego

Podczas koncertu Małgorzaty Ostrowskiej

Koncert zespołu Mafia

Koncert zespołu Mafia
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Grali, śpiewali, tańczyli 
i zbierali fundusze, aby 
pomóc Piotrowi Mikulce z 
naszej gminy.

Dla niepełnosprawnego 
Piotrka grano i śpiewano 25 
czerwca 2017 r. na placu zam-
kowym w Bodzentynie. Koncert 
zorganizowało Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Bodzentynie przy współpracy 
Dariusza Skiby Burmistrza Mia-
sta i Gminny, Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1, Szkoły 
Podstawowej w Leśnej oraz  
Klubu Karate.   

W tym dniu nie brakło róż-
norodnych pokazów. Pierwszą 
atrakcją był pokaz karate w 
wykonaniu Kieleckiego Klubu 
Sportowego Karate, do którego 
należą nasi młodsi mieszkańcy. 
Następnie na scenie zaprezen-
towali się uczniowie ze szkoły 
podstawowej z Leśnej, a zaraz 
po nich, młodzież uczęszczają-
ca na zajęcia muzyczne i wo-
kalne do MGCKiT oraz występ 
solowy akordeonisty Jakuba 
Jarosińskiego. Dzieci z zespo-
łu Miniaturka  pod kierunkiem 
Szczepana Królikowskiego 
zaprezentowały tańce ludowe 
i obrzędy regionalne, a serca 
publiczności podbiły wożąc się 
w drewnianym wózku, czego 
dowodem były gromkie brawa. 

Między występami naszych 
artystów odbywały się licytacje 

obrazów namalowanych przez 
uczestników Pleneru Malarskie-
go. Kwoty wywoławcze dla jed-
nego obrazu zaczynały się od 
30 – 50 zł, a ostatecznie zakoń-
czyły się nawet na 300 zł! 

Na zakończenie zespoły 
Aversia i Hypnos dały swoje 
koncerty. Podczas tego wyda-
rzenia publiczność mogła zaku-
pić kiełbaski z grilla oraz różno-
rodne smakołyki przygotowane 
przez stowarzyszenia działają-
ce na terenie naszej gminy. Do-
chód z nich również został prze-
kazany na pomoc Piotrkowi. 

Serdecznie dziękujemy Pani 
Sołtys Leśnej Beacie Babiarz 
oraz Wiceprzewodniczącej 
Rady Miejskiej  Katarzynie Si-
korze, które miały niesamowi-

ty wkład w zbiórkę pieniędzy. 
Również dziękujemy harce-
rzom za pomoc oraz Stowarzy-
szeniom: Miejska Góra, Wola 
Szczygiełkowa, Świętokrzyskie 

Jodły za zaangażowanie. Nie 
może oczywiście zabraknąć 
gorących podziękowań Wam, 
Drodzy Mieszkańcy, za liczne 
przybycie i ogromne serce!

Fo
t. 

W
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Koncert charytatywny dla Piotra

Wieczór Seniora, to cykl wy-
darzeń kulturalnych skierowa-
nych dla najstarszych mieszkań-
ców naszej gminy. W niedzielny 
wieczór 11 czerwca odbył się 
pierwszy koncert z tego cyklu. 
Mieliśmy przyjemność gościć ar-
tystę  Wiktora Kowalskiego - stu-
denta Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina w War-
szawie, który nie tylko śpiewa, 
ale również komponuje i maluje 
obrazy. Dwa z nich mogliśmy 
podziwiać podczas koncertu. 
Koncert muzyki  operowej roz-
poczęła prowadząca Aleksandra 
Hejda, która, swoim pięknym 
głosem, wprowadzała słuchają-
cych w wyjątkowy nastrój utwo-
rów, opowiadając o genezie ich 
powstania lub przytaczając cie-

kawostki o autorze. Cały koncert 
zrobił na widzach ogromne wra-
żenie, czego dowodem była pod-
niosła atmosfera i liczne brawa 
po każdym wystąpieniu artystów. 
Nie obyło się również bez bisów i 
podziękowań zarówno ze strony 

wykonawców jak gospodarzy. W 
imieniu władz samorządowych 
podziękowania za piękny kon-
cert złożył Dariusz Skiba Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
oraz Marcin Sikorski Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Centrum Kul-

tury i Turystyki w Bodzentynie.  
Jesteśmy przekonani, że wie-
czór z muzyką operową na długo 
pozostanie w pamięci słuchaczy, 
którzy na pewno jeszcze nie raz 
skorzystają z okazji obcowania z 
tego rodzaju sztuką.

Wieczór Seniora
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Festyn Rodzinny w Woli 
Szczygiełkowej

Pod tym hasłem 16 lipca 2017 
roku, na boisku przy Szkole Pod-
stawowej w Woli Szczygiełkowej 
odbył się długo oczekiwany fe-
styn rodzinny, który zaszczycili 
swoją obecnością zaproszeni 
goście, mieszkańcy Woli Szczy-
giełkowej, sąsiedzi z pobliskich 
miejscowości i nie tylko. Ludo-
wy Festyn Rodzinny był częścią 
realizowanego przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Miejscowości 
Wola Szczygiełkowa  projektu 
„Świętokrzyskie Smaki w kul-
turze, tradycji i historii naszego 
regionu’’, współfinansowanego 
przez Samorząd Miasta i Gminy 
Bodzentyn. W ramach  projektu 
i zadania publicznego zrealizo-
wano zajęcia edukacyjne  dla 
dzieci z zakresu kultury i sztuki 
ludowej, zakupiono obuwie dla 
zespołu „Wolanie spod Łysicy” 
oraz zorganizowano festyn. 

Współorganizatorami nie-
dzielnej  imprezy był  Urząd 
Miasta i Gminy Bodzentyn, któ-
ry współfinansował projekt oraz 
Miejsko-Gminne Centrum Kul-
tury i Turystyki w Bodzentynie; 
poprzez zapewnienie i przygo-
towanie sceny, nagłośnienia, 
dowozu zespołów i atrakcji dla 
dzieci. 

Głównym zadaniem Ludo-
wego Festynu Rodzinnego było 
promowanie kultury ludowej 
regionu świętokrzyskiego po-
przez prezentację strojów, pio-
senek i przyśpiewek ludowych, 
tradycyjnych potraw, sztuki i 
twórczości ludowej. Program 
poprowadzili przedstawiciele 
Zespołu „Wolanie spod Łysicy’’: 
Lidia Lipczyńska, Bożena Wy-

glądacz i Wiesław Sepioło.  Po 
krótkiej prezentacji projektu go-
spodarze powitali zaproszonych 
gości, przedstawicieli władz 
gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich, zaproszone zespoły, 
licznie przybyłych mieszkań-
ców wsi i sąsiednich miejsco-
wości życząc wszystkim udanej 
zabawy.  Z takimi samymi ży-
czeniami do zebranych licznie 
uczestników festynu zwrócili się 
zaproszeni goście: Dariusz Ski-
ba - Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn, Józef Szczepańczyk 
- członek Zarządu Rady Powiatu 
Kieleckiego, Grzegorz Gałusz-
ka i Dariusz Pankowski - radni 
województwa świętokrzyskiego 
oraz radni Gminy Bodzentyn. 

Dalszą część imprezy wypeł-
niły występy zespołu gospoda-
rzy - Wolanie spod Łysicy oraz  
zaproszonych zespołów ludo-
wych z terenu gminy Bodzentyn 
i powiatu kieleckiego. Na sce-
nie wystąpiły: Bobrzanki z gmi-
ny Miedziana Góra, Dabrowa, 
Świętokrzyskie Jodły, Wzdolskie 
Kołowrotki, Kapela Bielińska, 
Kapela Łysogórska, Wilkowia-
nie, Furmani. To oni swoim śpie-
wem, tańcem i radością tworzyli 
klimat dobrej zabawy, zachęca-
jąc do wspólnego biesiadowa-
nia. Nie mniej profesjonalnie, 
z właściwym sobie wdziękiem i 
wrażliwością prezentowały się 
dzieci, które licznie zgłosiły się 
do udziału w ogłoszonych przez 
stowarzyszenie konkursach za-
tytułowanych: „Świętokrzyskie 
słowem malowane” oraz  „Pio-
senka i przyśpiewka ludowa’’. 
Mali artyści recytowali wiersze 
twórców regionu świętokrzy-
skiego oraz własnego autor-
stwa, nawiązujące do walorów 

krajobrazowych i cudownej 
przyrody  Gór Świętokrzyskich  
oraz prezentowali piosenki lu-
dowe swoich babć i dziadków. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody i upominki ufundowane 
przez Stowarzyszenie Rozwo-
ju Miejscowości Wola Szczy-
giełkowa  oraz Urząd Gminy w 
Bodzentynie. Ponadto w pobliżu 
sceny czekały na nich lody, wata 
cukrowa, stoiska z zabawkami i 
oczywiście kolorowa zjeżdżalni, 
którą ufundowało MGCKiT w 
Bodzentynie. 

Oprócz tego dzieci i dorośli 
mogli skosztować pyszności i 
potraw przygotowanych przez 
Panie ze Stowarzyszenia Roz-
woju Miejscowości Wola Szczy-
giełkowa, tj. pierogów, krokie-
tów, bigosu, flaczków, chleba ze 
smalcem, ciast i napoi. Dodatko-
wo miejscowa Radna zaprosiła 
wszystkich na kiełbaskę z grilla.

Podczas festynu można było 
również zakupić wyroby i ozdo-
by łączące tradycyjną sztukę 
ludową ze sztuką współczesną, 
które wykonane zostały przez 
grupę rękodzieła działającego w 
ramach stowarzyszenia.

Czas dobrej zabawy uprzy-
jemnił zespół „Kontrast” z Bo-
dzentyna, który swoim bogatym 
i zróżnicowanym repertuarem  
zjednał sobie zarówno młod-
szą, jak i starszą publiczność. 
Gromkie brawa, wspólny śpiew 
i wesołe pląsy przed sceną do 
samego wieczora były dowodem 
dobrej zabawy i tego, że zespół  
spodobał się uczestnikom fe-
stynu. Zespół prezentował swój 
dorobek artystyczny  bez żadnej 
gratyfikacji finansowej. Organi-
zatorzy wyrażają wdzięczność 
Panu Ireneuszowi Szafrańskie-

mu i zespołowi „Kontrast’’ za 
fantastyczny koncert.

    Organizatorzy festynu 
serdecznie dziękują wszystkim 
tym, którzy zaszczycili ich swoją 
obecnością, a wspólną zabawą 
i biesiadowaniem tworzyli wspa-
niały, radosny klimat wydarze-
nia. Szczególne podziękowa-
nia składamy Panu Dariuszowi 
Skibie – Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bodzentyn, Panu Marci-
nowi Sikorskiemu – Dyrektorowi 
MGCKiT w Bodzentynie oraz 
osobom obsługujących impre-
zę: Pani Danusi Skrzeczynie, 
Panom Adamowi  Kręciszo-
wi i Pawłowi Furmańczykowi. 
Dziękujemy również za pomoc 
i wsparcie Pani Beacie Dulębie 
- Kierownikowi Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bodzentynie. 

Bardzo gorąco dziękujemy 
wszystkim zespołom za bezin-
teresowną obecność, prawdziwy 
kunszt artystyczny i muzyczną 
oprawę tego wydarzenia, które 
stało się okazją do bliskiego spo-
tkania z kulturą ludową regionu 
świętokrzyskiego oraz integracji 
całej społeczności na festynie w 
Woli Szczygiełkowej. 

Jako Radna składam również 
podziękowania wszystkim człon-
kom Stowarzyszenia Rozwoju 
Miejscowości Wola Szczygieł-
kowa oraz Zespołowi „Wolanie 
spod Łysicy” za wszelki trud i 
stworzenie okazji do niezapo-
mnianego spotkania i wspólnej 
zabawy.  

Wolanie spod Łysicy wdzięcz-
ność wyrażają i na drugi roczek 
znowu zapraszają!

W imieniu Stowarzyszenia
 Bożena Wyglądacz

Świętokrzyskie, jaki cudne...
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W pierwszych dniach 
czerwca gościliśmy uczest-
ników 59. Harcerskiego 
Rajdu Świętokrzyskiego.

Wszyscy wiedza, że Ziemia 
Świętokrzyska  od  wieków owia-
na jest legendami. Wśród nich, 
szczególne miejsca zajmują fan-
tastyczne postacie czarownice i 
Baby-Jagi. Podczas 59. Harcer-
skiego Rajdu Świętokrzyskiego, 
harcerze odkrywali prawdziwe 
oblicze Baby-Jagi podczas licz-
nych wędrówek odbytych w „Kra-
inie latających mioteł”.

Uczestnicy mieli do wyboru 
siedem zróżnicowanych pod 
względem długości i trudności 
tras szlakami Gór Świętokrzy-
skich. Najlepsze w zaskarbianiu 
łask i zdobywaniu punktów na 
trasach patrole otrzymały najlicz-
niejsze punkty.

Wszyscy uczestnicy spotkali 
się podczas zlotu na terenach 
rekreacyjnych w Bodzentynie, 
gdzie organizatorzy przygoto-
wali szereg atrakcji przy ruinach 

zamku.
W niedzielę 4 czerwca na 

Rynku Górnym w Bodzentyn 
odbył się uroczysty apel, któ-
ry był zwieńczeniem 59. Raj-
du Harcerskiego. Harcerze 
po czterech dniach marszu, 
biwakowania i wspólnej zaba-
wy, w końcu mogli odpocząć i 
odebrać zasłużone nagrody i 
odznaki. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się również najmłodszy 
i najstarszy uczestnik Rajdu. Dla 
najmłodszej uczestniczki Raj-
du – 10-miesięcznej przyszłej 
harcerki nagrodę od Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn Da-

riusza Skiby odebrała dumna 
mama. Najstarszemu uczestni-
kowi – 86–letniemu harcerzowi, 
Burmistrz wręczył obraz przed-
stawiający fragment ruin pałacu 

biskupów krakowskich.
Wszystkim harcerkom i har-

cerzom serdecznie gratulujemy 
sukcesów i zapraszamy do Gmi-
ny  Bodzentyn na kolejne rajdy!

Zlot harcerzy

W Szkole Podstawowej w Woli 
Szczygiełkowej staramy się prze-
konywać uczniów, że książka to 
otwarte drzwi do krainy wyobraź-
ni i przygody. Dlatego 31 maja 
odbył się w naszej szkole KON-
KURS PIĘKNEGO CZYTANIA.

Uczestnicy zmagali się z sobą 
w pięciu kategoriach wiekowych.

Ich zadaniem było przygoto-
wanie fragmentu swojej ulubionej 
książki i wzorcowe odczytanie 
go przed jury. Zadanie niełatwe, 
gdyż młodzi lektorzy mieli na to 
jedynie pięć minut.

Wszyscy poradzili sobie nad 
wyraz dobrze, a komisja bez tru-
du wyłoniła zwycięzców:

Klasa I – Klaudia Raczyńska
Klasa III –  I miejsce - Jakub 

Winiarski, II miejsce – Agata Ko-
niarska, 

III  miejsce – Mikołaj Zasuwa
Klasa IV – Maciej Furmańczyk
Klasa VI –  I miejsce - Zofia 

Kita, II miejsce – Paulina Koniar-
ska

Wyróżnienia: Patrycja Sty-
czeń, Ania Szafraniec, Karolina 
Zielińska, Wojciech Lipczyński

Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
książkami, których fundatorem 
był Pan Marcin Sikorski, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Centrum Kul-
tury i Turystyki w Bodzentynie.

Pozostali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Zwycięz-
com gratulujemy.

Małgorzata Skarbek
Marta Koniarska

Czytali konkursowo
Drugiego czerwca w Szkole 

Podstawowej w Woli Szczygieł-
kowej odbył się Dzień Rodziny.

Do szkoły zawitali rodzice na-
szych uczniów, a oni sami pięk-
nymi wierszami i piosenkami 
podziękowali za opiekę i miłość. 
Wiedzą przecież, że rodzina to 
największy skarb.

Wręczyli przybyłym gościom 
własnoręcznie wykonane upo-
minki z najszczerszymi życze-
niami, płynącymi z ich dziecię-
cych serc.

Odbył się także quiz pt. „Czy 
znam swoją mamę”, po którym 
czekał na wszystkich uczestni-
ków słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców.

Po części artystycznej  uda-
no się na boisko szkolne, gdzie 
czekały już kolejne 
atrakcje; zmagania 
sportowe.

Nauczyc ie l e , 
uczniowie oraz 
ich rodzice mieli 
okazję uczestni-
czyć w wielu kon-
kurencjach: biegu 
w workach, rzucie 
woreczkiem do 

celu, rzucie piłeczką na odle-
głość oraz przekładaniem szarfy 
na czas.

Wszyscy okazali się zwycięz-
cami, a zabawy i emocji było co 
niemiara.

W tym dniu świeciło pięknie 
słońce, zapewniając szkolnej im-
prezie przyjemną i godną opra-
wę.

Swoje siły regenerowano przy 
ognisku, w gronie kolegów, ko-
leżanek, rodziców i wychowaw-
ców. 

Dzień Rodziny pokazał, jak 
można wspólnie spędzać czas, 
wspaniale się przy tym bawiąc.

Dyrekcja i grono pedagogicz-
ne składa podziękowania rodzi-
com, którzy pomogli w organiza-
cji tego wydarzenia.

Rodzinnie w szkole
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Dąbrowicki Hafciarz
Szanowni Czytelnicy, w ni-
niejszym numerze „Głosu z 
Bodzentyna” przedstawia-
my mieszkańca Dąbrowy, 
zajmującego się pomimo 
ciężkiej choroby i inwalidz-
twa, nietuzinkowym – jak 
na mężczyznę – zajęciem, 
a mianowicie hafciar-
stwem. 

Pan Stanisław Mańko, zwa-
ny przez rodzinę, przyjaciół i 
znajomych Ryśkiem, pomimo 
ciężkiej choroby, z którą się 
wiążą częste pobyty w szpita-
lach oraz inwalidztwo I grupy, 
znalazł zajęcie dla siebie. Jak 
sam twierdzi odkąd nauczył się 
haftować, teraz żyć już bez tego 
nie może. Zarówno w chorobie, 
jak i w życiu oraz przede wszyst-
kim w nowej pasji, wspiera go 
jego małżonka – Pani Jadzia, 
która sama również zajmuje się 
hafciarstwem – tylko inną jego 
odmianą – oraz dzierganiem na 
szydełku i drutach. 

Postanowiliśmy przeprowa-
dzić wywiad z Panem Ryśkiem, 
mistrzem haftu.

Głos z Bodzentyna: - Skąd 
pasja, zainteresowanie hafto-
waniem?

Pan Rysiek: - Haftowanie 
to podłapałem od swojej sio-
stry. Pojechałem tam raz do 
niej, siadłem sobie na ławce jak 
zwykle. To było dwa lata temu, 
na przełomie marca i kwiet-
nia 2015 roku. No i tak siedzę, 
patrzę na ławę, leży takie coś. 
(red. lupa). Ja mówię, Lucynka 
co ty tym robisz. A bo jak tutaj 
haftuję, mówi, jak są takie ma-
lutkie znaczki, to używam tego, 
żeby lepiej widzieć. No to pokaż 
no mi to. Pokazała  i przywiozła 
kawałek materiału, nici. Pierw-
sza moja robota, to był piesek. 
Tak spartaczona robota, że nie 
wiem. I były jeszcze filiżanki. 
Zrobiłem to i zarzuciłem hafto-
wanie. Miesiąc czasu nie wra-
całem do tego wcale. Bo gdzieś 
mi to nie leżało. I zobaczyłem 
znowu u siostry, z jednego ko-
loru Jezuska. I ten Jezusek mi 
tak dał siłę do roboty, od razu 
wtedy zrobiłem z cztery czy pięć 
sztuk i od tej pory zaczęła się 
moja przygoda z haftem. Dzień 
w dzień, światek piątek – jak to 
się mówi. W Boże Narodzenie 
czy w inne wielkie święto, to już 
odkładam i nie robię. Ale tak to, 

na okrągło. 
GzB: - Czy nauka była trud-

na?
Pan Rysiek: - Bardzo szyb-

ko to załapałem. Powiem jedno 
tylko, ja z tym nie mam żadne-
go problemu, bo rysunek tech-
niczny mam w małym palcu, 
można powiedzieć. Budowałem 
domy drewniane od podstaw, 
bo miałem firmę budowlaną. 
Także czym dom był bardziej 
fikuśny, to ja go wolałem i lubi-
łem robić. Tak samo teraz tu, bo 
ja nie mogę teraz w ogóle cho-
dzić. Tylko siedzę i haftuję. Tak 
samo papierowe kompozycje, ja 
wszystko sam wymyślałem. 

GzB: - Skąd Pan czerpie in-
spiracje, pomysły?

Pan Rysiek: - Mam trochę 
tematycznych czasopism, ale z 
samej wyobraźni też kombinuję. 
Mam siatki z wzorami graficzny-
mi. Szlaczki, znaczki, przeróż-
ne kształty, co się tylko chce, 
wszystko jest. 

GzB: - Czy dużo motków 
muliny jest potrzebnych na 
taki obraz?

Pan Rysiek: - To zależy od 
wielkości kanwy (red. sztywna 
tkanina służąca jako podkład 
do wyszywania, haftowania). 
Są takie, które wymagają na 
przykład czterdzieści motków, a 
inne nawet ponad sto. Przy kan-
wie posiadającej 32 tys. oczek, 
muszę igłą dwa razy przewlec 
każde oczko, a więc 64 tys. razy 
muszę przewlekać igłę. Mam 
różnej wielkości kanwy i o róż-
nych wzorach. Jakiś czas temu 
kupiłem jej aż 10 metrów i te-
raz zostało mi tylko coś koło 2 
metrów. Wszystko poszło. Z tej 
kanwy wycinam mniejsze, jakie 
mi pasują. 

GzB: - Woli Pan haftować 
z wzorów wymyślonych sa-
modzielnie czy raczej z tych 
gotowych?

Pan Rysiek: - Oba sposoby 
są ciekawe. Czasem dodam coś 
do istniejącego wzoru, albo coś 
zmienię. Ostatnio robiłem parę 
młodą na podstawie gotowego 
projektu, ale napis już dodałem 
od siebie. Jak robiłem obraz 
przedstawiający twarz Jezusa, 
to wymyśliłem koronę cierniową 
i ją wyhaftowałem. Na wzorze jej 
nie było. Kombinuję ze wzorami, 
żeby to ładnie wyglądało. 

GzB: - Czy sprzedaje Pan 
swoje hafty?

Pan Rysiek: - Ja robię to dla 
rodziny i znajomych. Tak, aby mi 
się tylko zwróciło za materiały, 
różne wzory. Ale jak byłem w 
szpitalu to pielęgniarz zobaczył 
mój haft i nic tylko, żebym mu 
go sprzedał. Jak miałem wy-
chodzić, to żona przywiozła ha-
ftowanego konika i mu dałem. 
Specjalnie wtedy pielęgniarz 
przyjechał. Ale on ma prawdzi-
we konie, to jego pasja i dlatego 
chciał. Teraz szykuję drugiego 
konia. Najpierw robię obrys, a 
potem kolorową muliną wykań-
czam. Ale już mam kolejne za-
mówienia. 

GzB: - Kto podziela Pana 
pasję haftowania?

Pan Rysiek: - Czy ja wiem.... 
Chyba żona no i siostra. 

GzB - Na jakich wymiarach 
kanwy najlepiej się Panu pra-
cuje?

Pan Rysiek: - Na różnych. 
I na czterdziesto i na pięćdzie-
sięciocentymetrowych. Ja to do-
pasowuję do ramki. Jaką mam 
ramę, to wtedy dopasowuję, 
żeby nie było tak jak siostra zro-
biła kiedyś. Wyhaftowała obraz, 
który był za duży a ramka była 
za mała, więc obcięła obraz. 

Ja mówię – po co? Trzeba było 
wziąć inną kanwę, mniejszą, i 
już by pasowało. No to siostra 
mi powiedziała, że uczeń teraz 
mistrza uczy. Teraz Lucyna jak 
przyjeżdża, to się pyta jak ja to, 
czy tamto robię. No i podpowia-
dam jej. Po prostu jestem w tym, 
można by powiedzieć, że nawet 
i za bardzo biegły. 

GzB: - A czy zajmuje się 
Pan jeszcze jakimś innym rę-
kodziełem, albo może wcze-
śniej się Pan zajmował?

Pan Rysiek: - Składałem pa-
pierki w różne wzory. Tylko, że 
nie mogłem dłużej tego robić, bo 
trzeba było klejem smarować te 
karki i wpychać je. Jak porobi-
łem pół dnia, to mnie ręka bar-
dzo bolała. Wiele papierowych 
koszyczków poszło do szkoły 
w Świętej Katarzynie. Żona też 
robiła, ale teraz to dzierga i ha-
ftuje. 

GzB: - Panie Ryśku, dzięku-
ję bardzo za rozmowę. Życzy-
my wielkiej inspiracji oraz dużo 
zdrowia, aby zostały przez Pana 
wyhaftowane kolejne wspaniałe 
obrazy!

Pan Rysiek: - Dziękuję.
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Józef Fąfarski – bodzentyński malarz 
batalista, cz. 3.
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Witold Comber w pracy na-
pisanej w 1979 r., poświę-
conej życiu i twórczości 
Józefa Fąfary „Fafarskie-
go” umieścił również swój 
wywiad z artystą. Prezentu-
jemy go poniżej.

Czy uważa Pan malarstwo za 
źródło dochodu, czy też przy-
jemności? Malarstwo uważam za 
potrzebę ducha twórczego. Wy-
nika to z mojej konieczności two-
rzenia i jakiegoś pędu twórczego, 
którego nie potrafię opanować, 
gdyż występuje to jak żywioł. 
Swoich obrazów nie chciałem 
sprzedawać. Zrobiłem tylko wy-
jątek w okresie bardzo trudnym, 
kiedy umierała moja matka. Bo 
jak Pan wie, jestem rolnikiem, a z 
tego kawałka ziemi człowiek nie 
wyżyje, a przecież żadnych innych 
źródeł dochodu nie posiadam. 
Ogłosiłem w prasie „Za i przeciw”, 
że mam do sprzedania obrazy i 
zaraz znalazłem nabywców. Na-
wiązał ze mną korespondencję 
ksiądz z Braniewa. Koresponden-
cja trwała dłuższy czas, wyczuwał 
niechęć sprzedaży. Ponadto ko-
respondował ze mną pewien stu-
dent. Chcąc ich odstraszyć poda-
łem cenę 10 000 zł. Zdecydowali i 
przyjechali. Wybrali dwa obrazy z 
moich zbiorów: Śmierć Dionizego 
Czachowskiego pod Iłżą i Ostatni 
kwadrat generała Cambronne pod 
Waterloo. Przyjeżdża też Niemiec, 
korespondent z radia RFN z siedzi-
bą w Warszawie, zapalony zbie-
racz, kolekcjoner dzieł sztuki. Chce 
zakupić osiem moich obrazów. Ze 
sprzedażą waham się.

Czy własne życie poświęcił Pan 
tylko twórczości? Jeden z profe-
sorów, który do mnie przyjechał, 
zapytał – sztuka wymaga wyzby-
cia się życia, czy ma Pan tę siłę? – 
zawahałem się i nie odpowiedzia-
łem. Każdej zimy powstaje tylko 
jeden obraz. Ile było zim po wojnie 
tyle powstało obrazów. Trudności 
dnia dzisiejszego przeważnie w 
małych miasteczkach nie pozwa-
lają mi na kontynuowanie malar-
stwa.

Czy do tematów, które Pan 
przedstawia, korzysta Pan ze 
zdjęć, reprodukcji? Wszystkie po-

mysły oparte są na obserwacji i na 
mojej wyobraźni. Każda praca jest 
poprzedzona dużą ilością małych 
szkiców, które następnie przeno-
szę na duży arkusz, jeżeli uznam 
to już za dobre. Jeżeli chcę ukazać 
postać jakiegoś wodza, to opieram 
się na materiałach publikowanych 
wcześniej. Malarstwo to dociekli-
wa dyscyplina, którą muszę ustalić 
zgodnie z wymogami historii.

Czy przystępując do realizacji 
dzieła ma Pan przed sobą całą 
wizję obrazu? Tak, to zależy od 
tematu, który najpierw ustalam. 
Potem coś o tym muszę wiedzieć 
tzn. albo czytam, albo sobie przy-
pominam i wtedy wiem jak i gdzie 
można ustalić plany w obrazie. I 
wtedy pracuję w swoich ulubio-
nych kolorach czerwonym i nie-
bieskim z ich różnymi odmianami.

Za jakiego rodzaju twórcę się 
Pan uważa? Odrzucono wniosek 
o wciągnięcie mnie w krąg ma-
larzy ludowych. Ale – i tu pewne 
powątpiewanie – chyba będę 
zaliczony do twórców malarstwa 
klasycznego.

Ile miał Pan wystaw? Wystaw 
miałem dużo, chociażby wymie-
nić: Bydgoszcz, Warszawę, Kielce, 
Bodzentyn, Nową Słupię na „Dy-
markach” i inne.

Co według Pana sądzą odbiorcy 
o Pana twórczości? Pytanie trud-
ne, lecz postaram się na nie od-
powiedzieć. Otóż na wystawach 
widzę dużo ludzi, którzy z wielkim 
zainteresowaniem to co maluję 
odbierają i nawet dość długo sto-
ją, ciekawie się przypatrując. Nato-
miast są grupy wycieczkowe lub 
młodzieżowe, które przelatują, ha-
łasują i to mnie często denerwuje, 
gdyż lubię właściwą postawę od-
bioru dzieła sztuki. W tym momen-
cie, jak wspominał Witold Comber, 
artysta pokazał księgę pamiątko-
wą, do której wpisywali się zwie-
dzający jego wystawy. Pod datą 
15 września 1970 r., kiedy prezen-
tował swoje obrazy w Nowej Słupi 
w czasie Dymarek widnieje kilka 
wpisów, wśród nich: Malarstwo P. 
Józefa Fąfarskiego urzeka swoją 
świeżością i spontanicznością wy-
powiedzi, aczkolwiek wyszło już 

chyba z praw rządzących prymi-
tywizmem malarstwa ludowego i 
stoi na pograniczu profesjonalne-
go malarstwa artystycznego. Urok 
jego stanowi sposób operowania 
kolorem (oby się go nie wyzbył), 
a walor niewątpliwy tematyka hi-
storyczno-batalistyczna, wskazu-
jąca na śmiałość posługiwania się 
rysunkiem i umiejętność niepry-
mitywnego widzenia plastyczne-
go. Józef Fąfarski to kontynuator 
w amatorskim malarstwie tema-
tyki matejkowskiej. Za to samo już 
należy mu się uznanie i poczesne 
miejsce w ruchu kulturalnym. Ser-
decznie gratuluję. Katowicki Uni-
wersytet Śląski.

Co Pan powie o środowi-
sku, w którym się wychował 
i spędza życie? Środowisko 
o wygórowanych ambicjach 
drobnomieszczańskich. Brak ludzi, 
z którymi można by rozmawiać na 
temat kultury, sztuki, twórczości. 
Czuję się izolowany i samotny. Jak 
Pan widzi życie spędzam w spoko-
ju i bez nałogów, których w społe-
czeństwie tym nie brak. Jedynym 
moim zadowoleniem to zmiany 
w przyrodzie, kocham wiosnę z 
jej urokami i odnawiającym się 
życiem. Nie wychodzę często z 
domu, gdyż społeczeństwo tu 
ironiczne i plotkarskie. W tak trud-
nych warunkach społecznych bu-
dowałem swój autorytet, więc nie 
mogę pozwolić, aby w krótkim 
czasie go zburzono.

Czy sukcesy, które Pan odniósł 
zadawalają Pana? Raczej nie, 
gdyż malarze zawodowi nieraz 
krytycznie ustosunkowują się do 
mojej twórczości, a ja przecież 
jestem tylko samoukiem. Zainte-
resowanie moją sztuką, obrazami 

jest wtedy, kiedy trzeba orga-
nizować wystawę. Wobec tego 
mam zastrzeżenia do władz o brak 
zrozumienia odnośnie tworzenia 
właściwej atmosfery artystyczno
-kulturalnej.

Czy piękno krajobrazu świę-
tokrzyskiego wpływa na Pana 
twórczość? Oczywiście, jak naj-
bardziej. Rozmiłowany jestem w 
naszych okolicach, których jak do-
tąd nie chciałbym porzucić. Szcze-
gólnie podobają mi się prześliczne 
pasma górskie o kolorze niebie-
skim, szaroniebieskim.

Co Pan może powiedzieć o 
współczesnym malarstwie? Nie 
podoba mi się to. To żadna sztuka. 
Musi to kiedyś przeminąć.

Którego z malarzy polskich ceni 
Pan najbardziej? Oczywiście Jan 
Matejko, Stanisław Batowski, Ja-
nuary Suchodolski, Wojciech Kos-
sak, Maksymilian Gierymski, Józef 
Szermentowski.

Jak Pan sądzi, jaki może być los 
obrazów, które zostały przez 
Pana namalowane? W Kielec-
kiem nie dba się o twórców lu-
dowych. Myślę, że po śmierci ob-
razy moje, podobnie jak obrazy 
innych malarzy, stanowić będą 
dużą wartość. Chciałbym, aby w 
miarę poprawy moich warunków 
życiowych mogły się znaleźć w 
zbiorach państwowych, myślę tu 
o trwałej ich ekspozycji w Bodzen-
tynie dla potomności – przyszłych 
pokoleń.

Oprac. Witold Comber, 
Urszula Oettingen

Józef Fąfarski, Krwawa epopeja Bodzentyna, rok 1943



15BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN głos z Bodzentyna ROK IX NR 6-7 (59-60)

1 czerwca 2017 roku, w 
74. rocznicę bestialskiego 
mordu dokonanego na 
mieszkańcach Bodzen-
tyna odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca to 
wydarzenie. Pierwszym 
punktem uroczystości 
było odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy poświęconej 
pamięci Sędziego Andrzeja 
Jankowskiego, który jest 
Honorowym Obywatelem 
Bodzentyna. 

Odsłonięcia dokonał Sędzia 
Andrzej Jankowski wraz z Bur-
mistrzem Dariuszem Skibą, w 
obecności przedstawicieli władz 
samorządowych, licznie zapro-
szonych gości oraz mieszkań-
ców gminy. Następnie uczestni-
cy uroczystości spotkali się na  
mszy świętej odprawionej w ko-
ściele pw. Św. Stanisława B.M. 
w Bodzentynie. Po zakończonej 
mszy, uroczysta procesja ruszy-
ła na Rynek Dolny gdzie przed 
74 laty miała miejsce wstępna 

selekcja mężczyzn przeznaczo-
nych do rozstrzelania. Uczestni-
cy procesji  przeszli w milczeniu  
aż do placu egzekucji przy za-
grodzie Czernikiewiczów. Przy 
pomniku przedstawiciele władz 
miasta  oraz przedstawiciele 
społeczności Bodzentyna zło-
żyli w hołdzie pamięci pomordo-
wanych, symboliczne wiązanki  
biało-czerwonych kwiatów i za-
palili znicze.

Kolejna część uroczystości 
odbyła się na cmentarzu przed 
grobem - pomnikiem ofiar okrut-
nej zbrodni dokonanej na nie-
winnej ludności. Po modlitwie, 
przy dźwiękach orkiestry pod 
batutą Kazimierza Podrazy, 
licznie zgromadzone delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów i za-
paliły znicze. Całość ceremonii 
uświetniły przemówienia m. in. 
burmistrza Dariusza Skiby, prof. 
UJK Urszuli Oettingen, wspo-
mnienia Sędziego Andrzeja 
Jankowskiego oraz program ar-
tystyczny w wykonaniu bodzen-
tyńskich harcerzy.

74 rocznica pacyfikacji Bodzentyna

Czwartego czerwca w Psa-
rach-Podlesiu odbyły się 
uroczystości poświęcone 
upamiętnieniu 74 roczni-
cy pacyfikacji Podlesia, 
zorganizowane przez Radę 
Sołecką Psar-Kątów, Rad-
nego Psar pana Jerzego 
Tofila  przy współpracy z 
Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury i Turystyki w 
Bodzentynie oraz Szkołą 
Podstawową im. Stefana 
Żeromskiego w Psarach 
Starej Wsi.

Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą pod przewod-
nictwem księdza Czesława 
Stemplaka, na początku której 
poświęcony został odnowiony 
krzyż i nowy orzeł wieńczący 
pomnik. 

Następnie został odczytany 
przez harcerzy z MGCKiT apel 
pamięci w którym to przywołani 
zostali mieszkańcy Psar walczą-
cy na różnych frontach II wojny 
światowej a także ofiary pacyfi-
kacji z 29 maja 1943 roku. 

Kolejnym etapem uroczysto-

ści było złożenie wiązanek przez 
władze samorządowe z  panem 
Dariuszem Skibą - Burmistrzem 
Miasta i Gminy Bodzentyna na 
czele. Następnie wiązankę zło-
żyli sołtysi Psar, Dyrektor Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie oraz 
w imieniu harcerzy - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Psa-
rach Starej Wsi. Kwiaty złożyli 

również Pani profesor Urszula 
Oettingen z mężem oraz radną 
Jolantą Moskwą.

Po złożeniu wiązanek i 
uczczeniu ofiar pacyfikacji głos 
zabrał Burmistrz Pan Dariusz 
Skiba oraz Pani profesor Urszu-
la Oettingen.

Na tym uroczystości zakoń-
czono. 

Dziękujemy rodzinom, miesz-

kańcom Podlesia, Psar, radnym 
i sołtysom za liczne przybycie. 
Serdecznie dziękujemy za przy-
bycie pocztu sztandarowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Psarach oraz Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego 
w Psarach Starej Wsi. Podzię-
kowania składamy również na 
ręce kadry harcerskiej i  licznie 
przybyłych harcerzy.

74 rocznica pacyfikacji Psar
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W dniu 17 czerwca 2017 r. 
na polanie Wykus uczczo-
no pamięć żołnierzy. 

Coroczne spotkanie na Wy-
kusie rozpoczęło się śpiewem 
pieśni patriotycznych w wykona-
niu składu „Leśne Echa”. W tym 
roku ważne były dwie daty. 73. 
rocznica śmierci majora Piwnika 
„Ponurego” oraz 60. rocznica 
powstania Środowiska Świę-
tokrzyskich Zgrupowań Party-
zanckich Armii Krajowej „Ponu-
ry” – „Nurt”.

Polową Mszę Świętą w inten-
cji majora „Nurta”  i jego żołnie-
rzy celebrował ks. Prałat Jerzy 
Karbonik przy uroczystej opra-
wie w asyście Kompanii Hono-
rowej Policji i licznych pocztów 
sztandarowych.

Po jej zakończeniu Minister 

Jan Kasprzyk odczytał list od 
Marszałka Sejmu, a później 
nastąpiła ceremonia wręczenia 
odznaczeń Pro Patria. Urząd 
Miasta i Gminy Bodzentyn zo-
stał uhonorowany  medalem 
„Pro Patria” za szczególne za-
sługi w kultywowaniu pamięci o 
walce o niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Medal ode-
brał Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba.

Spotkanie zakończył odczy-
tany Apel Poległych oraz salwa 
honorowa wystrzelona przez 
Kompanię Honorową Policji. 
Przed kapliczką przez liczne de-
legacje złożone zostały kwiaty.

Gminę Bodzentyn reprezen-
towali: Burmistrz Miasta i Gminy  
Dariusz Skiba, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wojciech Kózka, 
Radni Jolanta Moskwa i Tade-

usz Zieliński.
W imieniu Stowarzyszenia 

„Siekierno Nasza Ojczyzna” 

kwiaty pod partyzancką kaplicz-
ką złożyli Urszula i Mirosław 
Oettingen oraz Teresa Comber.

Uroczystości na Wykusie
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W ramach realizowane-
go przez Stowarzyszenie 
Siekierno Nasza Ojczyzna 
projektu uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Leśnej 
zwiedzili Park Etnograficz-
ny w Tokarni. Projekt pt. 
„Wielkie i małe historie” 
w gminie Bodzentyn” 
finansowany jest przez 
Samorząd Miasta i Gminy 
Bodzentyn. Po przybyciu 
na miejsce wzięli udział w 
lekcji muzealnej: dawne 
gry i zabawy ludowe.

Uczniowie sprawdzali swoje 
umiejętności i rywalizowali wy-
korzystując przedmioty służące 
niegdyś dzieciom wiejskim do 
zabawy. Toczyli fajerki, rzucali 
obręczą, ścigali się w workach i 
z „jajkiem” na łyżce, przeciąga-
li linę i przez nią skakali. Grali 
również w grele czyli dawną od-
mianę kręgli. Polegała ona na 
tym, że w ziemię wbijano drew-
niane kołki. Grający musieli tra-
fić w nie drewnianymi palikami, 
tak żeby jak najwięcej przewró-
cić. Zabawy te dostarczyły na-
szym uczniom wiele uśmiechu 
i radości.

Następnie zwiedzono skan-
sen, w którym zgromadzono 
obiekty wiejskiego budownic-
twa z XVIII, XIX i pocz. XX w. 
Uczniowie z zaciekawieniem 

oglądali wiejskie zagrody, w 
skład których wchodziły: cha-
łupa pokryta strzechą, obora, 
stajnia, spirzch, stodoła, wo-
zownia, szopy, chlewy; stud-
nię z drewnianą cembrowiną i 
„żurawiem”, wiatraki różnego 
typu. Wchodzili do wnętrza cha-
łup wyposażonych w tradycyjne 
meble i sprzęty, zwracali uwagę 
na gliniane polepy (podłogi), 
ściany z drewnianych bali, nie-
kiedy „ogacone” czyli oszalo-
wane na zewnątrz deskami. W 
scenerii skansenu uwidaczniały 
się również: dzwonnica, kościół, 
plebania, domy reprezentują-
ce typową architekturę małych 
miasteczek.

Obejrzano dwór z Suchednio-

wa z początków XIX w. Wyposa-
żenie jego wnętrza prezentuje 
typowy styl życia średniozamoż-
nej rodziny szlacheckiej. Podzi-
wiano salon, sypialnię, bawial-
nię, pokój dziecinny i kuchnię, 
która wzbudziła największe 
zainteresowanie. Zgromadzo-
no w niej wiele sprzętów: noże, 
tasaki, formy i foremki, butelki, 
naczynia. Na dłużej zatrzymano 
się przy ekspozycji rzeźb ludo-
wego artysty Jana Bernasiewi-
cza.

Nasze najbliższe okolice 
reprezentowała chałupa z Sie-
kierna z 1887 r. Pośród wiej-
skich pojazdów pochodzących 
z kolekcji Jana Wzorka, zna-
lazł się wóz strażacki z pompą 

ssąco-tłoczącą pochodzący z 
Siekierna. Warto przypomnieć, 
że straże pożarne w Siekiernie 
(założyciele Leon Jaros, Ignacy 
Szafraniec, Józef Szmalec) i w 
Leśnej rozpoczęły działalność w 
1929 r. Wycieczkę zakończyło 
tradycyjne ognisko.

Dla uczniów było to spotka-
nie z wiejskim krajobrazem ich 
dziadków i pradziadków, który 
odszedł na zawsze wraz z roz-
wijającą się cywilizacją. Była to 
kolejna ważna lekcja, pokazują-
ca obiekty i wartości materialnej 
kultury ludowej regionu święto-
krzyskiego.

Udział w wycieczce jako opie-
kunowie wzięli nauczyciele: Bar-
bara Czernikiewicz, Agnieszka 
Nowakowska, Edyta Pożoga, 
Magdalena Rozumek, ze strony 
rodziców Ewa Staniec, ze strony 
organizatora Urszula Oettingen.

W imieniu uczestników wy-
cieczki składamy serdeczne po-
dziękowania Dyrekcji Muzeum 
Wsi Kieleckiej za profesjonalne i 
pełne życzliwości przyjęcie.

Dr hab. prof.UJK 
Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia 
Siekierno Nasza Ojczyzna

Beata Domańska-Kózka
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Leśnej

Uczniowie z Leśnej zwiedzili Park Etnograficzny
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W bodzentyńskiej bibliote-
ce odbyło się niecodzienne 
spotkanie z interesującą 
i tajemniczą postacią. Na 
początku spotkania pani 
bibliotekarka przeczytała 
dzieciom bajeczkę pt. „Jaś 
i Małgosia”, po czym odby-
ła się pogadanka na temat 
ulubionych postaci z bajek. 
Wkrótce okazało się, że 
wśród wymienianych przez 
dzieci postaci znalazła się 
także Baba Jaga.

Jakież było zdziwienie przed-
szkolaków, gdy wchodząc do 
czytelni biblioteki spotkali cze-

kającą na nich Babę Jagę. 
Dzieci bardzo zaprzyjaźniły się 
z Jagą, chętnie brały udział w 
konkursach tj.: skok przez mio-
tłę oraz taniec z miotłą.

Chętnie nauczyły się piosen-
ki „Baba Jaga Stara” i wspólnie 
pięknie ją śpiewały.

Dzieciom bardzo podoba-
ła się ta przygoda, obiecały że 
wrócą do biblioteki aby spotkać 
się z innymi, równie ciekawymi 
bohaterami bajek.

Po słodkim poczęstunku zado-
wolone wróciły do przedszkola.

W spotkaniu wzięły udział 
dwie grupy sześciolatków z 
przedszkola w Bodzentynie, 

które na spotkanie w bibliote-
ce przybyły ze swoimi paniami: 

Ireną Łakomską oraz Edytą Ku-
pisz.

Baba Jaga w bibliotece

Kolejne spotkanie DKK już za nami. Uczestniczyło w nim jede-
nastu klubowiczów, którzy dzielili się wrażeniami po lekturze wybra-
nych pozycji książkowych.

W trakcie spotkania omawiano trzy książki. Były to: „Szeptucha” 
autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk - powieść fantasy która  
oparta jest na folklorze  słowiańskim, ”Kobieta zaklęta w kamień” – 
Marty Fox  lekka, inteligenta i niezwykle interesująca książka, która 
obok fikcyjnej fabuły opisuje i przedstawia czytającemu ciekawostki 
z życia znanych kobiet  oraz „Puzzle” Anny Partyki-Judge, książka 
poruszająca problem współczesnej emigracji Polaków.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania 
DKK!

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Przygoda Julii z festiwalem roz-
poczęła się 20 marca 2017 r., kiedy 
to młoda wokalistka wzięła udział 
w 16 Powiatowych Przeglądach 
Artystycznych, zorganizowanych 
przy współpracy Miejsko-Gmin-
nego Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie. Zdobyła wówczas 
pierwsze miejsce i możliwość za-
prezentowania się na szczeblu wo-
jewódzkim. 12 maja w Domu Kultu-
ry „Białogon” Julia ponownie zajęła 
pierwsze miejsce i otrzymała nomi-
nację do udziału w koncercie Go-
spodarze - Gościom w ramach „44 
Międzynarodowego Harcerskiego 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-
nej” Kielce 2017 r. Koncertem Go-
spodarze - Gościom Festiwal witał 
się z miastem oraz z uczestnikami. 
16 lipca, na scenie amfiteatru Ka-
dzielnia Julia zaprezentowała się 
szerokiej publiczności piosenką „A 
gdzie to siódme morze” z repertu-

aru Maryli Rodowicz. 
W czasie trwania festiwalu od-

były się również przeglądy konkur-
sowe a ich wyniki zostały ogłoszo-
ne w amfiteatrze 22 lipca. Wysiłek 
i ogrom pracy przyniosły sukces. 
Julia otrzymała Brązową Jodłę w 
kategorii soliści w wieku14-16 lat. 
Wzięła również udział w koncer-
cie galowym laureatów, śpiewając 
piosenkę „Małe tęsknoty” Krysty-
ny Prońko. W zdobyciu każdej z 
poszczególnych nagród nieusta-
nie wspierała Julię i udzielała jej 
cennych wskazówek Pani Maria 
Joanna Paluch prowadząca zaję-
cia wokalne, organizowane przez 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i 
Turystyki w Bodzentynie.

Brązowa Jodła dla Julii 
Skrzeczyny!

25 czerwca zespół „Świętokrzyskie Jodły” reprezentował powiat 
kielecki i województwo świętokrzyskie na Festiwalu Zespołów Folklo-
rystycznych „Ziemia Słupska” 2017. Impreza odbywała się pod patro-
natem Starosty Słupskiego i Prezydenta Miasta Słupska. W imprezie 
brało udział 20 zespołów ludowych. Nasz zespół po pięknej prezenta-
cji kilku piosenek ze swojego szerokiego repertuaru wywalczył trzecie 
miejsce. Cieszymy się z faktu, że folklor świętokrzyski został docenio-
ny nad polskim morzem. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Świętokrzyskie Jodły  
na Ziemi Słupskiej 2017
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Na początku czerwca w 
Pilczycy pod Włoszczową 
zostały rozegrane Mistrzo-
stwa Województwa Świę-
tokrzyskiego w Dwuboju 
Obronnym. Na imprezie nie 
mogło zabraknąć uczennic 
i uczniów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Bodzentynie a zarazem 
zawodniczek i zawodników 
ULKS „Jodła” Bodzentyn. 

Nasz zespół zgłosił do rozgry-
wek trzy zespoły męskie i dwa ze-
społy żeńskie. 

Skład zespołów dziewcząt: 
Edyta Niewczas, Joanna Janko-
wicz, Paula Kłusek, Sandra Ko-
szarska, Wiktoria Świerczyńska, 
Renata Majecka

Skład zespołów chłopców: 
Adam Pocheć, Ernest Niemaszew-
ski, Dominik Rubinkiewicz, Kacper 
Zygadlewicz, Jakub Mazurkiewicz, 
Piotr Kwiatek, Mateusz Kiczor, Fi-
lip Rzadkowski, Arkadiusz Telka,

Podczas słonecznej pogody 
młodzież sprawdziła swoje umie-

jętności w biegu przełajowym, 
rzucie granatem na odległość oraz 
strzelaniu z broni kbks z otwartymi 
przyrządami celowniczymi w poje-
dynku strzeleckim. 

Klasyfikacja generalna chłop-
ców:

I miejsce –  I zespół z Bodzen-
tyna, 
II miejsce –  II zespół z Bodzen-
tyna,
III miejsce – III zespół z Bodzen-
tyna,

Klasyfikacji generalna dziew-

cząt: 
I miejsce –  I zespół z Bodzen-
tyna, 
II miejsce –  II zespół z Bodzen-
tyna,

W klasyfikacji indywidualnej 
marszobiegu bojowego chłopców 
wygrał Ernest Niemaszewski z 
czasem 5,56s., drugi był Adam 
Pocheć: 6,58s., trzeci Dominik Ru-
binkiewicz: 7,04s. Spośród dziew-
cząt najlepsza okazała się Joanna 
Jankowicz z czasem 7,39s., druga 
Edyta Niewczas: 8,03., na trze-

cim miejscu uplasowała się Paula 
Kłusek z czasem 8,45s. Wszyscy 
zawodnicy wykazali duże umie-
jętności strzeleckie oraz wysoki  
pozom wyszkolenia fizycznego i 
taktycznego.

    Wyjazd na zawody był moż-
liwy dzięki wsparciu finansowemu  
Władz Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Nasza Gmina wspiera działalność 
Klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn, za 
co serdecznie dziękujemy!!! Za-
wodników trenują Marcin Lesisz i 
Magdalena Tusień-Kuzka.

Obronili tytuł Mistrza Województwa 
w Dwuboju Obronnym

Szóste miejsce w kraju dla zespołu z Bodzentyna
W dniach 22-24 maja w Ple-

szewie w województwie Wiel-
kopolskim odbyły się Otwarte 
Ogólnopolskie Zawody w Trój-
boju Obronnym. Zawodnicy i 
zawodniczki Klubu Sportowego 
ULKS „Jodła” Bodzentyn wraz z 
opiekunem Marcinem Lesiszem, 
uczestniczyli w tej imprezie spor-
towej. Naszą szkołę i klub repre-
zentowali: Joanna Jankowicz, 
Edyta Niewczas, Ernest Niema-
szewski, Adam Pocheć. W dzień 
poprzedzający zmagania sporto-
we odbyły się uroczystości upa-
miętniające pułk. Mieczysława 
Mozdyniewicza dowódcy 17 Dy-
wizji Piechoty Armii Poznań. W 
uroczystości uczestniczyli mie-
dzy innymi: Agnieszka Michalak 
- Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Edukacji, Kultury i Dzie-
dzictwa MON, posłowie na Sejm 
RP, przedstawiciele samorządu 
lokalnego, instytucji wojskowych, 
stowarzyszeń, placówek oświa-
towych i zakładów pracy.

24 maja o godzinie 9.00 na 

strzelnicy sportowej LOK Kar-
czemka odbyło się uroczyste 
otwarcie Ogólnopolskich Za-
wodów w Trójboju Obronnym. 
Otwarcia dokonał prezes LOK 
ppłk (r.) Jerzy Jan Salamucha. 

Pierwszą konkurencją z jaką 
zmierzyli się zawodnicy z całej 
Polski było strzelanie z karabinu 
kbk AK MS potocznie zwanego 
„kałasznikow”. Zawodnicy i za-
wodniczki strzelali w pozycji le-
żącej z odległości oddalonej od 
celu 100 metrów. Nasza drużyna 
w tej konkurencji uplasowała się 
na V miejscu.

Drugą konkurencją rozgry-
wana w tym dniu był sztafetowy 
marszobieg bojowy podczas 
którego sportowcy mieli  na dy-
stansie 500 metrów do wykona-
nia następujące zadania: poko-
nywanie płotków, przenoszenie 
skrzynki do amunicji, rzut gra-
natem, strzelanie z broni pneu-
matycznej oraz czołganie. Liczył 
się łączny czas całej drużyny. Tu 
uplasowali się na VI miejscu. 

Trzecia konkurencja to poje-
dynek strzelecki z broni kbks z 
otwartymi przyrządami celowni-
czymi. Zadaniem zawodników 
było jak najszybsze dobiegnię-
cie do stanowisk strzeleckich 
na odcinku 10 metrów z bronią i 
zestrzelenie drużynie przeciwnej 
tarcz opadających. W tej konku-

rencji zawodnicy i zawodniczki 
naszego klubu zajęli VI miejsce. 

W KLASYFIKACJI GENE-
RALNEJ zespół z Bodzentyna 
zajął VI miejsce w kraju. 

Zawodników przygotowali na-
uczyciele wychowania fizyczne-
go: Marcin Lesisz i Magdalena 
Tusień-Kuzka.
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Spotkania Sołeckie z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą 

 II półrocze 2017 r.
Sołectwo Data Godz. Miejsce

Wola Szczygiełkowa 25 sierpnia (Pt) 18.00 i 
19:00* Szkoła

Ścignia 28 sierpnia (Pn) 17.00 Mieszkanie sołtysa

Kamieniec 28 sierpnia (Pn) 18.00 Mieszkanie sołtysa

Wzdół Kolonia 30 sierpnia (Śr) 17.00 Klub Rolnika

Wzdół Parcele 30 sierpnia (Śr) 19.00 Klub Rolnika

Wiącka 01 września (Pt) 17.00 Dom Wiejski

Wzdół Rządowy 01 września (Pt) 19.00 Klub Rolnika

Orzechówka 05 września (Wt) 17.00 Mieszkanie sołtysa

Podmielowiec 05 września (Wt) 19.00 Mieszkanie sołtysa

Hucisko 06 września (Śr) 17.00 Mieszkanie sołtysa

Psary Kąty 06 września (Śr) 19.00 Szkoła

Leśna 08 września (Pt) 19.00 Szkoła

Siekierno 08 września (Pt) 17.00 Świetlica

Psary Stara Wieś 12 września (Wt) 17.00 Szkoła

Psary Podłazy 12 września (Wt) 19.00 Szkoła

Podgórze 13 września (Śr) 17.00 Mieszkanie sołtysa

Celiny 13 września (Śr) 19.00 Mieszkanie sołtysa

Dąbrowa Dolna 19 września (Wt) 17.00 Mieszkanie Sołtysa

Dąbrowa Górna 19 września (Wt) 19.00 Mieszkanie sołtysa

Św. Katarzyna 22 września (Pt) 17.00 Szkoła 

Wilków 22 września (Pt) 19.00 Świetlica

Sieradowice 27 września (Śr) 17.00 Świetlica wiejska

Śniadka 27 września (Śr) 19.00 Szkoła

Bodzentyn  01 paźdź. (Nd) 18.00 MGCKiT

*) – W Woli Szczygiełkowej odbędą się dwa spotkania sołeckie.  
O godzinie 18:00 i o godz. 19:00

OGŁOSZENIE
W związku z przedłużającą się falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody 
pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody 

na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, apeluje się do wszystkich użytkowników 
o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą. 

Prosimy o niepodlewanie ogródków, terenów zielonych 
oraz nienapełnianie basenów z sieci wodociągowej.

Dotacja na zabezpieczenie murów 
Pałacu Biskupów Krakowskich 

w Bodzentynie

Przejęcie przez gminę obszaru wzgórza zamkowego otwo-
rzyło możliwość starania się o środki finansowe na rewitalizację 
tej zabytkowej strefy Bodzentyna.  W bieżącym roku w ramach 
ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego programu Ochrona Zabytków 2017, gmina otrzyma-
ła 150 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie 
koniecznych prac ratunkowych, mających na celu tymczasowe 
zabezpieczenie murów pałacu. Podstawą wystąpienia o dotację 
była opracowana w marcu 2017 r. ekspertyza techniczna oraz 
projekt budowlany przedsięwzięcia.

W ramach planowanych prac przewiduje się wykonanie za-
bezpieczeń polegających na takich rozwiązaniach, które będzie 
można później zdemontować, bez szkody dla struktury i tkanki 
architektonicznej rezydencji, na etapie prowadzenia trwałej re-
waloryzacji obiektu. 

Przewiduje się m.in. tymczasowe wygrodzenie terenu pałacu 
od miejsc publicznych ogólnodostępnych, wykonanie wzmoc-
nień murów począwszy od części wschodniej, następnie połu-
dniowej i na końcu północnej, zrobienie zasypek gruntowych dla 
wyprofilowania terenu, co uniemożliwi gromadzenie wód opado-
wych w bezpośredniej bliskości ścian, wycięcie porastających 
zakrzewień w szczególności od płn. i płd.-zach.

Powyższe prace w uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków są głównym warunkiem 
prowadzenia dalszych działań rewaloryzacyjnych przy obiekcie. 
Wyrażamy nadzieję, że będzie to początek budowy centrum 
muzealno-edukacyjnego służącego mieszkańcom i turystom. To 
wielka szansa ożywienia miasta i stworzenia z niego ważnego 
ośrodka kulturowego regionu Gór Świętokrzyskich.

Urszula Oettingen
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
Drogi Gimnazjalisto!

Jeżeli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi, w której będziesz zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje w miłej atmosferze, 
wśród życzliwych osób wybierz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie. Rekrutacja trwa.

Czekamy właśnie na Ciebie !!!

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie ZSP Nr 1 w Bodzentynie

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie posiada następującą ofertę edukacyjną:
Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego – trzy lata: 
Klasa matematyczno – przyrodnicza oraz klasa humanistyczna. 
Klasa z innowacja pedagogiczną – menedżer i animator sportu – NOWOŚĆ! 
Klasy z innowacja pedagogiczną (mundurowe): policyjno-prawna, pożarniczo – prawna, ratownik medyczny. 
Technikum nr 9 na kierunkach – cztery lata:
technik hotelarstwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik urządzeń  
i systemów energii odnawialnej  
technik telekomunikacji i urządzeń, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych  
Szkoła Branżowa I stopnia – trzy lata: 
cukiernik, kucharz, piekarz, fryzjer, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych  
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.  
Liceum dla dorosłych 
Szkoła policealna

W szkole istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych.

Informacji o naborze udziela Szkolny Punkt Informacyjny mający swoją siedzibę w sekretariacie szkoły,  zamieszczone są one także 
na stronie internetowej zespołu:www.zspbodzentyn.pl

Szkoła posiada dogodne połączenia komunikacyjne w kierunku: Kielc, Starachowic, Suchedniowa, Nowej Słupi, Rudek, Chybic.

Specjalna linia autobusowa działa na trasie Bodzentyn – Brzezie - Chybice - Rudki - Nowa Słupia - Jeziorko - Dębno - Celiny - 
Bodzentyn. Autobus kursuje dwa razy dziennie, przed zajęciami w godz. 7:10 - 7:50,  po zajęciach w godz. 14:20- 15:00.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

GIMNAZJALISTO !

Serdecznie zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole.

http://www.zspbodzentyn.pl/

