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Zadłużenie Gminy Bodzentyn

W numerze

Sprawę zadłużenia gminy skomentował burmistrz Bodzentyna:
- Zaczynając kadencję musiałem
zaciągnąć kredyty w wysokości
ponad dwa miliony sześćset tysięcy złotych na zobowiązania z tytułu rewitalizacji miasta Bodzentyn.
Suma długu z chwilą objęcia stanowiska burmistrza na przełomie
2014/2015 wynosiła ponad 18
milionów. (Tabela str. 3.) Obecnie
mamy zadłużenie rzędu 23,8 miliona złotych. Uważam, że zaciągnięte kredyty w wysokości ok. 6
milionów złotych - w obligacjach
- na wkład własny niezbędny do
pozyskanych z zewnątrz środków
finansowych w wysokości prawie
68 milionów złotych jest niewielki, zwłaszcza w stosunku do faktycznych potrzeb inwestycyjnych
w naszej gminie.
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samorządu
MiG Bodzentyn

Zapraszamy do lektury artykułu burmistrza Dariusza Skiby na temat aktualnej sytuacji
naszego miasta i gminy.
 Czytaj, str. 2-3
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Obecna kwota zadłużenia
Gminy Bodzentyn na koniec
roku 2018 wynosi ponad 20,00
23,8 mln złotych. Kwota
długu wynika z realizacji
bardzo wielu projektów, 10,00
na które Gmina pozyskała
dofinansowania ze środków
zewnętrznych. Całkowita 0,00
wartość projektów (z wkładem własnym gminy)
wynosi 118 506 236,08 PLN.
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Zadłużenie Gminy Bodzentyn w stosunku do innych gmin
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Remontują bloki
sportowe trzech szkół

Gmina Pawłów

Już od września uczniowie
trzech szkół z gminy Bodzentyn będą cieszyć się wyremontowanymi blokami sportowymi
 Czytaj, str. 5
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Powyżej prezentujemy Państwu dla porównania wieloletnie
prognozy finansowe dla gmin Bodzentyn, Górno oraz Pawłów.
Powyższy wykres liniowy obrazuje dla Gminy Bodzentyn
stopniowy spadek szacowanego
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zadłużenia na najbliższe lata.
Źródła: BIP Bodzentyn: uchwała Nr VII/57/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie; BIP Górno:
uchwała Nr XLVI/427/2018; BIP
Pawłów: uchwała XL/460/18
(stan: 21.08.2018 r.)

Dni Bodzentyna z Zenkiem Martyniukiem

Sprzęt ratowniczy dla
naszych strażaków

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu
Sprawiedliwości,
Burmistrz
przeznaczył dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
gminy Bodzentyn sprzęt do ratowanie ofiar wypadków.
 Czytaj, str. 9

Nowi lekarze w Ośrodku
Zdrowia w Bodzentynie

 Czytaj, str. 9 i 10

Od początku sierpnia kadra
lekarska w Ośrodku Zdrowia
przy ul. Ogrodowej 2 powiększyła się o dwoje doświadczonych lekarzy. Prezentujemy ich
sylwetki.
 Czytaj, str. 5
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Refleksje burmistrza Dariusza Skiby doty
samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn w k
Szanowni Państwo!
Gazeta
lokalna
„Głos
z Bodzentyna” wydawana przez
UMiG Bodzentyn pełni rolę biuletynu informacyjnego i służy
między innymi do przekazywania informacji mieszkańcom naszej gminy z działań, które realizuje samorząd MiG Bodzentyn.
Na jej stronach zamieszczane
są również informacje na temat
naszych planów inwestycyjnych,
dzielimy się z mieszkańcami
gminy odniesionymi sukcesami,
ale i trudnościami, bo tak wygląda nasza codzienna praca.
Nigdy nie było moim zamiarem wchodzenie w jakąkolwiek
polemikę z krytykami sprawowanego przeze mnie urzędu,
którzy posługując się nieprawdziwymi informacjami, biją rekordy w ilości nasłanych kontroli z różnego rodzaju instytucji,
doniesień do prokuratury czy
policji, potajemnych oskarżeń,
które miałyby wykazać nieudolność mojej pracy i podległych mi
pracowników, a może jeszcze
udowodnić jakieś malwersacje
publicznych pieniędzy. Mam
głęboką świadomość co do ryzyka krytyki mojej osoby z racji
sprawowanej przeze mnie funkcji pracownika publicznego,
dlatego podchodzę do moich
oponentów z pewnym dystansem, lecz pozostaję otwarty na
polemikę merytoryczną.
Moim obowiązkiem jest praca
dla całej społeczności naszej
gminy, a nie dla wybranych osób
czy grup społecznych. Zawsze
znajdą się jednostki, które będą
krytykować wszystkich i wszystko, sami nic nie robiąc.
Po wygranych wyborach
samorządowych w 2014 roku
przez Komitet Wyborczy „Przyjazna Gmina Bodzentyn”, miałem trzy możliwości:
1. Podziękować wyborcom za
ogromne zaufanie, którym mnie
obdarzyli, oddając na mnie głosy
w ilości 3656 i jednak zrezygnować ze stanowiska burmistrza
z uwagi na obawy związane ze
złym stanem finansowym, organizacyjnym, formalno-prawnym
gminy, przepraszając jednocześnie wyborców za swą decyzje;
2. Podziękować za głosy

i podjąć pracę, nic nie robić, ciągle zrzucając winę na poprzedników za fatalną politykę prowadzoną przez wiele lat, mówiąc
wszystkim, że nic się nie da
zrobić;
3. Podziękować za bardzo
duże zaufanie i powierzony
mi mocny mandat społeczny,
i podjąć działania, które będą
zmierzać do pozyskania jak
najwięcej środków zewnętrznych w celu wykonania dużych
i małych inwestycji niosących za
sobą korzyści dla mieszkańców
naszej małej Ojczyzny.
Oczywiście zdecydowałem
się na trzecie rozwiązanie ciężką pracę - która, jak sądzę,
wpłynęła na widoczne zmiany
na lepsze w naszej gminie. Szereg działań wykonanych w ciągu

– kanalizacyjnej (przebudowy
oczyszczalni ścieków w Bodzentynie wraz z budową kanalizacji na odcinku 55 km w 16
miejscowościach; budowy stacji
uzdatniania wody oraz modernizację wodociągów o długości ponad 6 km, modernizację
oczyszczalni ścieków w Św. Katarzynie); w dziedzictwie kulturowym (rewitalizacja starej części zabudowy Bodzentyna oraz
wzgórza zamkowego); w pomocy społecznej (utworzenie świetlic środowiskowych oraz prace
społeczno- użyteczne); w kulturze i turystyce (przebudowa
budynku po dawnej szkole podstawowej w Bodzentynie na
potrzeby centrum kultury, straży pożarnej, młodzieżowej orkiestry dętej; budowa ścieżki

ostatnich prawie 4 lat, spowodował, że pozyskaliśmy środki
finansowe na sumę prawie 68
mln zł, na działania w różnych
obszarach naszego samorządu,
wynikające z ustawowego obowiązku, tj.: w oświacie (remonty
i doposażenia szkół oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów);
w służbie zdrowia (remonty
trzech ośrodków zdrowia oraz
ich doposażenie, zatrudnienie
nowych lekarzy); w infrastrukturze drogowej (przebudowa
dróg wojewódzkich Podgórze
-Bodzentyn-Dąbrowa, dróg powiatowych Bodzentyn – Psary,
Śniadka Druga, Wzdół Parcele
– Kamionka, modernizacja i remonty ponad 13 km dróg gminnych w kilkunastu miejscowościach); w infrastrukturze wodno

rowerowej Św. Katarzyna – Bodzentyn); w termomodernizacji
budynków publicznych, którą
objęto 7 budynków: Urząd Gminy, Zespół Szkół we Wzdole,
Szkoła Podstawowa w Psarach,
Ośrodki Zdrowia w Bodzentynie, Św. Katarzynie i Wzdole
oraz budynek siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Bodzentynie.
Oczywiście, aby wykonać te
inwestycje, z uwagi na brak własnych środków, gmina musiała
zaciągnąć dodatkowe zobowiązania finansowe.
Zadłużenie gminy na przełomie roku 2014/2015 przedstawia tabela.
Stosunek bieżącego zadłużenia budżetu gminy w latach
2015 - 2018 do pozyskanych

środków finansowych jest niewielki, zwłaszcza w stosunku
do faktycznych potrzeb inwestycyjnych w naszej gminie.
Zadłużenie
gminy,
które
wzrosło na skutek przygotowanych i złożonych do realizacji
wysoko ocenionych projektów,
na pozyskanie zewnętrznych
środków finansowych, nie odbiega w chwili obecnej od stanu
zadłużenia sąsiednich samorządów – w takich warunkach
finansowych, jak my, pracuje
zdecydowana większość samorządowców w Polsce. (Zadłużenie Gminy Bodzentyn w stosunku do innych gmin, str. 1 – red.)
Nasza praca skupiała się
praktycznie na każdym obszarze potrzeb wszystkich mieszkańców gminy. Ponoszone
obecnie wydatki, jak i te w przyszłości, przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności naszej
gminy, poprawy bezpieczeństwa, podniesienia standardów
w placówkach publicznych, poprawienia jakości środowiska,
zwiększenia liczby turystów,
pozyskania oszczędności energetycznych, poprawienia komunikacji publicznej oraz promocji
i poprawy wizerunku Miasta
i Gminy Bodzentyn.
Oprócz inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, gmina realizowała działania finansowane z własnego
budżetu. Do kluczowych zadań
w tym zakresie należy zaliczyć
realizację funduszy sołeckich
w terenach wiejskich oraz budżetu obywatelskiego dla miasta Bodzentyn.
Sukcesywnie realizujemy liczne projekty oświetlenia ulicznego w różnych miejscowościach:
Podgórze, Wzdół Kolonia (Kopcowiec), Celiny – Dąbrowa Dolna, Podlesie, Orzechówka (trzy
odcinki), Śniadka Parcele, Psary-Kąty - Psary Podlesie, Psary
-Kąty, Psary Stara Wieś, Wzdół
Parcele, Bodzentyn ul. Ogrodowa, Wilków – Ciekoty, Wilków ul.
Łysogórska, Święta Katarzyna
(cztery odcinki).
Ze środków własnych, na
bieżąco, wykonujemy doraźne
remonty dróg gminnych, jak również przygotowujemy dokumen-

ZADŁUŻENIE GMINY PRZEŁOM ROKU 2014/2015
Nazwa zadłużenia
Kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych
do 2014 r. przez poprzednie władze.

Kwota
15 596 315,20 zł

Kredyt zaciągnięty 18 XII 2014 r. przez nowe
władze z tytułu zobowiązania rewitalizacji mia- 1 117 500,00 zł
sta Bodzentyn
Kredyt zaciągnięty 5 I 2015 r. przez nowe władze z tytułu zobowiązania rewitalizacji miasta 1 500 000,00 zł
Bodzentyn
Zobowiązania wymagalne (niespłacone faktury
280 106,04 zł
z terminem płatności do 31.12.2014 r.).
RAZEM

18 493 921,24 zł

Ile zarabiają włodarze gmin?
Honoraria włodarzy
Honoraria włodarzy - kwoty brutto

150 000,00

153 295,70

155 058,29

156 297,96

159 657,00

50 000,00

149 384,04

100 000,00
144 770,24

bądź za porozumieniem stron,
z pracy z urzędu gminy odeszły
23 osoby. Na ich miejsce zatrudniono 22 osoby, wyłonione
w formie konkursów i powołań.
Podając te informacje, chcę
zdementować liczne plotki, jakoby liczba zatrudnionych pracowników w urzędzie gminy, za
moich czasów, podwoiła się.
Drodzy mieszkańcy Miasta
i Gminy Bodzentyn, podzieliłem
się z Wami swoimi refleksami na
temat pracy pracowników Urzędu, do których należę, i podległych im placówek. Informacje
te proszę potraktować jako zapowiedź sprawozdania z działalności naszego samorządu,
który będzie zarazem swoistym
podsumowaniem mijającej kadencji. W następnym numerze
„Głosu z Bodzentyna” zostanie
przedstawiona szczegółowa informacja i analiza naszej intensywnej pracy, podsumowująca
czas poświęcony naszej aktywności na rzecz rozwoju naszej
gminy oraz zaspokajająca ciekawość wszystkich osób zainteresowanych.
Moje motto z ostatnich miesięcy: „NIE JEST SZTUKĄ ZNIŻYĆ SIĘ DO POZIOMU OSÓB,
KTÓRZY
CIĘ
ATAKUJĄ,
SZTUKĄ JEST WYTRZYMAĆ
TO WSZYSTKO Z UŚMIECHEM NA TWARZY”.
Czego i Państwu szczerze
życzę.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn
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139 059,49

tację projektową na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Ważna dla mnie osobiście jest
również wspieranie organizacji
pozarządowych, jakie są w naszej gminie: stowarzyszenia, kluby sportowe, młodzieżowa orkiestra dęta, jednostki ochotniczej
straży pożarnej i drużyny harcerskie. Bez nich życie w naszych
miejscach zamieszkania pozbawione byłoby uroku, a poza tym
wymienione organizacje pełnią
bardzo ważne zadania: społeczne i wychowawcze. Dodatkowo
troszczą się o nasze dziedzictwo
kulturowe, dlatego ze strony samorządu zasługują na wsparcie
nie tylko finansowe, ale w każdym zakresie.
Warto podkreślić, że samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn
wraz z jednostkami podległymi
jest jednym z liderów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
w województwie świętokrzyskim
na rzecz społeczności naszej
gminy. Jest to niewątpliwie duży
nasz sukces.
Za tymi działaniami, kryje
się ciężka praca dużej części
ludzi pracujących w urzędzie
gminy, jak również w podległych
jednostkach organizacyjnych.
Obecnie w urzędzie pracuje 50
pracowników etatowych plus
jedna osoba, która z uwagi na
obowiązki macierzyńskie od
końca 2014 roku, nie świadczy
pracy. Warto zaznaczyć, że na
przestrzeni lat 2015 – 2018,
z powodu likwidacji miejsc pracy, odejścia na emeryturę i rentę
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137 520,43

yczące działalności
kadencji 2014 -2018
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Bieliny

Bodzentyn

Łagów

Pawłów

Górno

Zagnańsk

Masłów

Kielce

0,00
Suchedniów

Wiele osób zastanawia
się ile zarabiają włodarze
gmin, w tym ile zarabia
nasz burmistrz? Kwota
wynagrodzenia naszego
burmistrza mieści się
w pierwszej trójce najmniej
zarabiających włodarzy
w porównaniu z honorariami sąsiadów.
Powyżej znajdziecie Państwo
szczegółowe informacje na ten
temat. Pochodzą one z opubli-

kowanych oświadczeń majątkowych za rok 2017 jakie włodarze
składają co roku. Należy pamiętać, iż w poniższych kwotach
zawarty jest aktualny dodatek
stażowy.
Jak wynika z powyższego wykresu wynagrodzenie za pracę
naszego burmistrza w stosunku
do włodarzy innych gmin zdecydowanie nie jest wygórowane.
Honorarium mieści się w pierwszej trójce najniższych kwot.
Oprac. EŚ

Spotkania sołeckie z Burmistrzem
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn
W związku z rozpoczętymi spotkaniami sołeckimi z Burmistrzem
Dariuszem Skibą poniżej publikujemy terminy spotkań. Wszystkich
mieszkańców serdecznie zapraszamy.
Sołectwo
Bodzentyn
Celiny

Data

Godz.

Miejsce

23 września (nd)
25 sierpnia (so)

16.00
16.00

SP Bodzentyn
Mieszkanie Sołtysa

Dąbrowa Dolna

11 września (wt)

17.00

Działki gminne( Wiata)

Dąbrowa Górna
Hucisko
Kamieniec
Leśna
Orzechówka
Podgórze
Podmielowiec
Psary Kąty
Psary Podłazy
Psary Stara Wieś
Siekierno
Sieradowice

11 września (wt)
27 sierpnia (pn)
24 sierpnia (pt)
25 września (wt)
30 sierpnia (czw)
25 sierpnia (so)
20 września (czw)
29 września (so)
27 sierpnia (pn)
29 września (So)
25 września (Wt)
26 września (Śr)

18.30
17.00
19.00
19.00
17.30
18.00
17.00
19.00
18.30
17.00
17.00
17.30

Działka gminna( Wiata)
Mieszkanie Sołtysa
Mieszkanie sołtysa
Szkoła
Mieszkanie Sołtysa
Mieszkanie Sołtysa
Mieszkanie sołtysa
Szkoła
Leśniczówka
Szkoła
Świetlica
Świetlica

Ściegnia

24 sierpnia (pt)

18.00

Mieszkanie Pana Jędrzejczyka,
pos. nr 21

Ściegnia

20 września (czw)

18.00

Klub Rolnika we Wzdole

Śniadka
Św. Katarzyna
Wiącka
Wilków
Wola Szczygiełkowa
Wzdół Kolonia
Wzdół Parcele
Wzdół Rządowy

26 września (śr)
16 września (nd)
05 września (śr)
16 września (nd)

19.00
16.00
19.00
18.30

Szkoła
Szkoła
Świetlica
Świetlica

05 września (śr)

17.00

Szkoła

04 września (wt)
30 sierpnia (czw)
04 września (wt)

18.00
19.00
19.30

Szkoła
Klub Rolnika
Szkoła
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Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn, we wtorek 29
maja w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, podpisał
z Marszałkiem Adamem
Jarubasem pre-umowę
na dofinasowanie projektu „Rewitalizacja miasta
Bodzentyn – II etap”.
- „Najważniejszym atutem
dofinansowanego projektu jest
jego komplementarność z innymi, już zrealizowanym przez
Gminę projektami przyczyniającymi się do wzrostu estetyki
przestrzeni publicznej, ale również tymi, które obecnie realizujemy, jak choćby rewitalizacja
wzgórza zamkowego z ruinami
Pałacu Biskupów Krakowskich
w ramach projektu „Śladami
kultury benedyktyńskiej”, na
który pozyskano ponad 6 mln
dofinansowania” – komentował
Dariusz Skiba, burmistrz miasta i gminy Bodzentyn.
Działania ujęte w projekcie
przewidują zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
rewitalizacji poprzez remont

i odmulenie Stawów Biskupich,
budowę kładki oraz wykonanie
ścieżki edukacyjnej. W ramach
zwiększania dostępu do infrastruktury rekreacyjnej zaplanowano budowę placu zabaw
oraz altanę w centrum miasta.
Kolejnym ważnym elementem
będzie budowa amfiteatru oraz
przebudowa i termomodernizacja budynku przeznaczonego
na działalność kulturalno-społeczną, a także doposażenie
Miejsko-Gminnego
Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie w przenośne kramy, namioty i sprzęt nagłaśniający.
Rewitalizacja miasta nie mogłaby się obyć bez poprawy poziomu bezpieczeństwa poprzez
przebudowę ulic Langiewicza
i Kościelnej, a także budowy
chodnika przy ul. Wolności,
budowy parkingu obok kościoła parafialnego oraz montażu
monitoringu. Dodatkowo na
ul. Langiewicza odbędzie się

Burmistrz Dariusz Skiba i Marszałek Adam Jarubas
tuż po podpisaniu umowy.
wymiana wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej, a także zaplanowano przebudowę „małej
targowicy” celem zwiększenia
potencjału gospodarczego.
Szacunkowa wartość projektu wynosi 5 538 279,74 zł,
z czego wnioskowane dofinan-

Zdjęcie: Archiwum gminy

Ponad 4 miliony złotych
na rewitalizację Bodzentyna!

sowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa wynosi 4 266 632,16 zł.
Wkład własny gminy wyniesie
1 271 647,58 zł. Całkowite zakończenie projektu przewidywane jest na rok 2021.
/EŚ/

Zakończono remonty pięciu dróg w gminie Bodzentyn
W miejscowościach Kamieniec, Święta Katarzyna oraz
Wzdół Parcele zakończyły
się prace remontowe aż
pięciu dróg.
Mieszkańcy wsi Kamieniec
wreszcie w pełni mogą się cieszyć z dobrego dojazdu do drogi
wojewódzkiej. Dzięki remontowi
dróg, znacznie łatwiejszy jest
też dojazd do posesji z dwóch
końców wsi. W ramach tych modernizacji powstały nowe koryta
i pobocza na całej długości dróg
oraz położono warstwy konstrukcyjne pod nowy asfalt. Na jednej
z dróg wyremontowano również
przepust.
Mieszkańcy są zadowoleni
z komfortu jazdy, a także bezpieczeństwa. Jak mówi sołtys wsi
Jolanta Materek: „Wcześniej nie
było na Kamieńcu w ogóle mowy
o powstaniu tych dodatkowych

dróg. Dopiero teraz za sprawą
obecnego burmistrza udało się
je wyremontować, za co dziękujemy”.
Droga we Wzdole Parcele
całkowicie zmieniła swoją powierzchnię ze żwirowej na asfaltową. Na jej nowy wygląd
mieszkańcy czekali ponad dwadzieścia lat. Prowadzi do studni
głębinowej oraz do kilku posesji,
które dotychczas były całkowicie
pomijane przy tego typu remontach.
Radna z tego okręgu, Jolanta Moskwa uzupełnia, że w Kamieńcu wcześniej co prawda zrobiono główny odcinek jezdni lecz
pozostałe drogi były całkowicie
pomijane pomimo licznych próśb
mieszkańców. Ubiegano się o remont dróg gminnych i z nadzieją
oczekuje się poprawy stanu dróg
powiatowych.
W niezwykle atrakcyjnej tu-

rystycznie Świętej Katarzynie
wyremontowano ul. Spacerową
oraz ul. Świętokrzyską, dzięki
czemu potencjalni turyści szukający wypoczynku w pięknej okolicy już mają łatwiejszy dostęp do
gospodarstw agroturystycznych.
Sami mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą, bowiem trudne
warunki pogodowe już nie będą
stały na przeszkodzie w dotarciu
do domostw. Położony został
nowy asfalt, utworzono nowe pobocza i koryta, a także zrobiono
nowe przepusty. W tej miejscowości również długo oczekiwano na remont drogi. – „Odkąd
pamiętam zawsze były prośby
o remont ulicy Świętokrzyskiej
aż do ostatnich posesji na niej.
To są bardzo piękne tereny budowlane, a wcześniej nie było do
nich dojazdu, ponieważ droga
kończyła się w połowie. W najbliższym czasie planowane jest

wybudowanie wodociągu oraz
zajęcie się kwestią oświetlania”
– komentuje Wojciech Kózka,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie.
Dla Burmistrza Bodzentyna Dariusza Skiby inwestycje
drogowe są bardzo ważne, tak
samo jak rozwój gminy. - „Cieszę
się ogromnie, że po tak długim
czasie oczekiwania przez mieszkańców, udało się wykonać te
odcinki dróg. Zadowolony jestem
również z bardzo dobrej współpracy z sołtysami oraz radnymi,
którzy mnie wspierają w rozwoju
naszej gminy”.
Całość drogowej inwestycji
wyniosła 886 645,25 zł brutto.
Ponad połowa środków pochodziła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, reszta kwoty
pochodziła z budżetu Gminy Bodzentyn.
/EŚ/
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Burmistrz Bodzentyna
wraz z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz władzami
województwa i powiatu
zacieśniają współpracę
dotyczącą realizacji nowoczesnych tras rowerowych
w sercu Gór Świętokrzyskich.
W wyniku uzyskanego dofinansowania przez Związek Gmin
Gór Świętokrzyskich i Nową Słupię postanowiono wypracować
wspólne stanowisko dotyczące
promocji i rozwoju regionu. Utworzony został Komitet Rozwoju
Turystyki Gór Świętokrzyskich,
którego celem jest wspierane
tych działań. Pierwsze spotkanie
miało miejsce w Krajnie jeszcze w kwietniu, następne - pod
koniec maja - w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie. W spotkaniach
wzięli udział przedstawiciele
sektora turystycznego, samorządowcy, organizacje pozarządowe, firmy i osoby zaangażowane
w ów rozwój.
Cały cykl spotkań i współpraca między władzami gminnymi
i wojewódzkimi to niezwykle
ważne wydarzenia nie tylko dla
samego Bodzentyna, ale i dla
województwa. Podczas spotkań rozmawiano o aktualnym
stanie ścieżek rowerowych oraz
o planach rozwojowych naszego regionu pod względem turystyki rowerowej. Włodarze gmin
Bodzentyn, Masłów, Pawłów,
Nowa Słupia przedstawiali swo-

je pomysły wzbogacenia oferty
turystyki rowerowej na swoich
terenach. Również Dyrektor
Parku Narodowego przedstawił koncepcję rozwoju szlaków
rowerowych na terenie Parku,
która usprawniłaby komunikację
między gminami Nowa Słupia Bodzentyn. Zdecydowano także
o realizacji ścieżki rowerowej,
która będzie biegła śladem po
nasypie dawnej kolejki ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi
przez teren Świętokrzyskiego
Parku Narodowego.
Dariusz Skiba, Burmistrz Bodzentyna nie ukrywa swojej radości: - „Ogromnie się cieszę,
że to o czym marzyłem od lat
powoli się spełnia: ścieżka rowerowa na odcinku Święta Katarzyna - Bodzentyn, ścieżka
rowerowa przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego
trasą starej kolejki wąskotorowej
oraz rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie. Dziękuję Panu Marszałkowi Adamowi
Jarubasowi za patronat i duże
wsparcie dla naszej gminy, dziękuję również dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego Janowi Reklewskiemu za
współpracę i kontynuację wcześniej zaplanowanych inwestycji.
Wyrażam nadzieję, że podjęte
na spotkaniach ustalenia zaowocują w przyszłości”.
W wyniku zacieśniania się
współpracy powołano również
Radę Programową ds. Turystyki
w Górach Świętokrzyskich, której priorytetowym działaniem jest
rozwój marki turystycznej „Góry

Zdjęcia: Archiwum MGCKiT

Turystyka rowerowa przyszłością
regionu świętokrzyskiego

Świętokrzyskie”.
Honorowym
Przewodniczącym został Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który
nie krył zaskoczenia tym faktem.
Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Jacek
Kowalczyk uważa, że trasy
rowerowe czy w ogóle turystyka rowerowa jest przyszłością
szczególnie dla takich obszarów
jak Góry Świętokrzyskie, dlatego bezwzględnie trzeba w nią
inwestować środki. - „Uważam,
że miejscem magicznym dla turystyki rowerowej może stać się
Święta Katarzyna. Chyba jedna
z najmocniejszych marek w regionie, ale dzisiaj, rzeczywiście
rzadko wykorzystywana przez
turystów rowerowych.”
Marszałek Adam Jarubas
twierdzi, że wszystkie wypracowane pomysły i koncepcje należy zebrać w jeden duży projekt,
aby kompleksowo rozwinąć sieć
ścieżek rowerowych wokół Gór
Świętokrzyskich w przyszłej perspektywie unijnej.

- „We wrześniu planujemy
podpisać już konkretne porozumienie i znaleźć fundusze
na realizację planów inwestycji. Prezentując to w sposób
uproszczony – planujemy składkę. Myślę, że ustalenie kwot
też nie powinno być większym
problemem – inwestycja nie
jest droga do zrealizowania,
szacujemy, że wyniesie do 300
tysięcy złotych. Co oznaczałby składkę każdego podmiotu
w granicach 50-100 tysięcy. To
jedna z tych inwestycji, które
nie wymagają niesamowitych
nakładów finansowych, a dają
początek czemuś wyjątkowemu
– ta ścieżka ma szansę stać się
dużą i niewątpliwie bardzo potrzebną atrakcją, trasą idealną
na rodzinne wycieczki rowerowe” – mówi Dariusz Skiba.
Przypomnijmy, że gmina
Bodzentyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu budowy ścieżki rowerowej
w Świętej Katarzynie, przez
teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej 752. Dodatkowo
w ramach projektu w Świętej
Katarzynie powstanie zabudowa miejsc obsługi rowerzystów
taka jak: ławki, stół, tablice edukacyjno-informacyjne, stojaki na
rowery oraz wiata. Całkowite
szacunkowe koszty realizacji
projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura
2000 Łysogóry poprzez budowę
ścieżki pieszo-rowerowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”,
wyniosą 3.123.187,00 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania to 2.654.807,95 zł.
/EŚ/
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Na początku czerwca po
długich staraniach, burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz
dyrektor Świętokrzyskiego
Parku Narodowego Jan Reklewski przed notariuszem
dokonali wymiany działek pod budowę ścieżki
rowerowej na trasie Święta
Katarzyna – Podgórze
Działki przeznaczone do
zmiany usytuowane są na terenie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej. Budowa bezpiecznej ścieżki rowerowej o długości 3,67 km ulokowanej za
rowem oddzielającym ją od
jezdni pozwoli połączyć dwie
turystyczne miejscowości naszej gminy. Gmina Bodzentyn
już w tym roku planuje rozpoczęcie prac nad tym strategicznym obiektem turystycznym dla
naszej gminy i całego regionu
świętokrzyskiego.
Zadaniem
ścieżki rowerowej jest przeniesienie ruchu rowerowego
z bardzo intensywnie wykorzystanej przez samochody drogi
wojewódzkiej nr 752. Zaprojektowana ścieżka rowerowa połączy istniejący odcinek ścieżki rowerowej Górno – Święta
Katarzyna z budowaną ścieżką
rowerową na będącej w przebudowie drodze 752, na od-

Zdjęcia: Archiwum gminy

Ścieżka rowerowa Święta Katarzyna
– Podgórze - przejęcie gruntów

cinku Podgórze – Bodzentyn.
Inwestycja przyczyni się także
do ochrony i zabezpieczenia
cennych przyrodniczo siedlisk
i gatunków Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH 260002, poprzez
kompleksowe ukierunkowanie
ruchu turystycznego. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej
wraz z tablicami informacyjnymi omawiającymi walory przyrodnicze Parku, pozytywnie
wpłynie również na propagowanie idei ochrony przyrody.
W związku z powyższym Gmina Bodzentyn dokonała zamiany działek ze Świętokrzyskim
Parkiem Narodowym.

Zamiana gruntów z gminą
Bodzentyn i wybudowanie na
tych gruntach ścieżki rowerowej dodatkowo spotkało się
z bardzo pozytywnym odbiorem
mieszkańców, gdyż wychodzi to
naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom właścicieli gospodarstw
agroturystycznych,
przedsiębiorców regionu jak również
przyjeżdżających w Góry Świętokrzyskie turystów. Nowa droga rowerowa będzie miała tym
samym ogromne znaczenie stanowiąc element ciągu komunikacyjnego biegnącego wokół terenów Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, w kierunku Świętego Krzyża. Budowa tego dłu-

giego odcinka trasy rowerowej
biegnącej przez bardzo atrakcyjne tereny Parku Narodowego
wpisuje się w ogólną koncepcję
rozwoju ruchu turystycznego
w regionie. To całościowe podejście do problemów tras rowerowych pozwoli dzięki staraniom
naszych władz rozwijać ruch
turystyczny również poza głównym okresem turystycznym.
W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka o długości 3,67 km prowadząca przez
teren Świętokrzyskiego Parku
Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez
Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza.
Projekt gminy Bodzentyn
pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000
Łysogóry
poprzez
budowę
ścieżki pieszo-rowerowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”
zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 20142020, działania 4.5 „Ochrona
i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.
Na podstawie zawartej pre
-umowy gmina Bodzentyn ma
przyznane
dofinansowanie
w wysokości 2 654 708,95 zł.
/BR/

W naszym urzędzie można zapłacić kartą lub telefonem
W kasie Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn można
już dokonywać płatności
kartą płatniczą oraz telefonem komórkowym.
Nasz Urząd Miasta i Gminy
uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji
publicznej przy użyciu terminali POS i WebPOS Paybynet. Wszelkie koszty związane
z obsługą płatności, zarówno po
stronie klienta jak i urzędu ponosi ministerstwo.
Program jest prowadzony
przez Ministerstwo Rozwoju we

współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę
koordynatora Programu oraz
wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią
na oczekiwania nowoczesnego
społeczeństwa. Mamy nadzieję,
że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla
Państwa wygodne, zaoszczędzi
czas, zwiększy bezpieczeństwo
transakcji, a dla urzędu przełoży
się na usprawnienie prac całej
instytucji.
/BR/
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Remontują bloki sportowe
w trzech szkołach na terenie gminy
Obecnie w trzech szkołach
trwają prace remontowe. Jeszcze w czerwcu i na początku lipca Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał
umowę z wykonawcami na modernizację bloków sportowych
w Zespole Szkół we Wzdole
Rządowym oraz w Gimnazjum
i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie.
W ramach prac we wzdolskiej podstawówce oraz bodzentyńskim gimnazjum wymienione zostaną baterie przy
umywalkach i natryskach oraz
drzwi w pomieszczeniach technicznych i szatniach. Dodatkowo
w blokach sportowych będzie
kładziona nowa wykładzina PCV.
Natomiast we wszystkich trzech
szkołach, zarówno korytarze
w blokach sportowych jak i same
sale gimnastyczne, zostaną odnowione i odświeżone malowaniem
ścian i sufitów. Co najważniejsze,
z parkietów w salach gimnastycznych najpierw zostanie zdarta
wierzchnia, zniszczona warstwa
drewna, powierzchnie te będą
szlifowane i polerowane, pokryte
lakierem a na końcu zostaną namalowane na nich linie boisk.

Zdjęcia: Archiwum gminy

Już od września uczniowie
trzech szkół z gminy Bodzentyn będą cieszyć się
wyremontowanymi blokami sportowymi

Nie odnawiane od wielu, nawet kilkunastu lat bloki sportowe wymagały już gruntowego
remontu. Co prawda sala gimnastyczna w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Bodzentynie oddana została do użytku
w roku 2008 i jest najmłodsza
w stosunku do dwóch pozostałych, jednak była najbardziej
zniszczona na skutek odbywających się w niej gminnych uroczystości.
- „Prace remontowe odbywają
się w ramach projektu, którego
celem jest podniesienie jakości
kształcenia na obszarze Gminy
poprzez modernizację i rozwój

istniejącej infrastruktury edukacyjnej. Dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu oprócz remontu bloków sportowych, zaopatrzyliśmy już szkoły w meble,
nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne w szczególności
przeznaczone do pracowni matematycznych, przyrodniczych
i komputerowych” – uzupełnia
Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn.
W pomocach naukowych
znalazły się przedmioty takie
jak: monitory interaktywne, komputery, drukarki, meble, tablice
multimedialne,
interaktywne
podłogi, laboratoria przyrodni-

cze i nauk ścisłych, przewodniki, mapy i wiele, wiele innych.
Wartość tych przedmiotów to
ponad 400 000 złotych. Natomiast całość realizowanego
projektu wynosi prawie 800 000
złotych. Otrzymane przez gminę
dofinansowanie to 75% wartości
całego projektu, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: „Sprawne usługi
publiczne” Działania 7.3: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”.
/EŚ/

W Bodzentynie od początku sierpnia kadra lekarska
w Ośrodku Zdrowia przy
ul. Ogrodowej 2 powiększyła
się o dwoje doświadczonych
lekarzy.
Pan Mariusz Bondarenko jest
lekarzem medycyny o specjalizacji medycyny rodzinnej, ogólnej
oraz chirurgii ogólnej. Dodatkowo pracuje i przyjmuje pacjentów
w przychodni w Puławach. Jego
dotychczasowe doświadczenie zawodowe to praca na Oddziale Urologicznym w Szpitalu w Puławach,
w Ośrodku Zdrowia w Żyrzynie
- dyrektor ZOZ oraz w przychodni

przy Zakładach Azotowych w Puławach. W Bodzentyńskim ośrodku
zdrowia przyjmuje pacjentów w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 8.00 do 18.00.
Drugim lekarzem jest lekarz medycyny specjalizujący się w chorobach wewnętrznych oraz diabetologii - Monika Luciak–Dziewierz.
Pani doktor dotychczasowo pracowała w przychodni w Kielcach
jako lekarz POZ oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w Poradni Diabetologicznej.
Pani doktor przyjmuje pacjentów w czwartki i piątki w godzinach
od 8.00 do 15.00.
Oprac. EŚ

Zdjęcia: Archiwum prywatne

Bodzentyński ośrodek zdrowia ma nowych lekarzy
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Trwają prace związane
z termomodernizacją
W ramach termomodernizacji metamorfozę przechodzi siedem budynków
użyteczności publicznej
z terenu naszej Gminy.

Szkoła Podstawowa w Psarach

Ośrodek zdrowia
w Bodzentynie
Nieco dłużej potrwa remont
w budynkach Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn, Zespołu
Szkół we Wzdole Rządowym,
Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi, oraz Ośrodka
Zdrowia w Świętej Katarzynie.
Prace potrwają do końca września.
Oprac. EŚ

Siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Od 2016 roku w naszej Gminie wszyscy mieszkańcy (z wyjątkiem podmiotów gospodarczych)
mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn.
Porady prawne są udzielane przez adwokata
Konrada Kamińskiego w każdy poniedziałek. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu (41) 311 - 55 - 11 w celu ustalenia
godziny konsultacji.

Zdjęcia: Archiwum gminy

We wszystkich siedmiu budynkach docieplane są ściany
zewnętrzne, dachy lub stropodachy. Wymieniane są również
drzwi zewnętrzne oraz okna
o niewystarczających parametrach cieplnych. Dodatkowo
w dwóch budynkach wykonywane są instalacje gruntowych
pomp ciepła na cele grzewcze,
a w kolejnych trzech montowane będą kotły olejowe. Modernizacji ulega również instalacja
ciepłej wody użytkowej, przy
czym aż w pięciu montowane
będą powietrzne pompy ciepła.
Dodatkowo zakres robót
obejmie modernizację systemów oświetlenia oraz montaż
ogniw fotowoltaicznych.
Na ukończeniu prac są budynki Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie oraz
Ośrodków Zdrowia w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym.

głos z Bodzentyna
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Nowy sprzęt medyczny i remonty
w ośrodkach zdrowia w gminie
Placówki służby zdrowia
w Bodzentynie, Starej Wsi
oraz Świętej Katarzynie mają
odnowione gabinety lekarskie,
rejestracje oraz poczekalnie.
Gładkie, wymalowane ściany,
posadzki z płytek lub nowe wykładziny PCV, drzwi i umywalki
zdecydowanie odmieniły ogólną
estetykę pomieszczeń.
Wnętrza zyskały nowy, przyjemny wygląd. Mieszkańcy gminy Bodzentyn są zadowoleni.
– Teraz w ośrodku jest przyjemniej. „Tu w Bodzentynie budynek
już nie straszy swoim wyglądem
z zewnątrz. Wiele się zmieniło
na lepsze ostatnio” – komentuje
mieszkanka miasteczka.
Komfort pacjentów i osób pracujących, dodatkowo podnosi
nowa sieć komputerowa, a także nowoczesny sprzęt biurowy.
Zakupione
oprogramowanie
medyczne docelowo usprawni
obsługę pacjentów w zakresie
wydawania recept, zwolnień lekarskich oraz rejestracji.
- „W trosce o poprawę jakości
świadczeń zdrowotnych zakupiliśmy niezbędny i nowoczesny
sprzęt medyczny. Obecnie pacjenci nie muszą już jeździć do

innych gmin na badanie pojemności płuc, serca czy też USG”
– komentuje Jarosław Dziedziński, kierownik Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bodzentynie.
Stare wagi, termometry, torby
pielęgniarskie oraz lampy bakteriobójcze zostały zastąpione
nowymi. Zakupiono również nowoczesny fotel ginekologiczny,
wózki zabiegowe, leżanki lekarskie do gabinetów, a także fotele
do pobierania krwi. Uzupełniony
został również sprzęt sterylizacyjny, chłodziarki do szczepionek i inne narzędzia, których
było za mało w ośrodkach.
- Niezwykle ważna dla mieszkańców naszej Gminy jest poprawa jakości świadczonych
usług. Dodatkowo ważny jest
stan budynków. Obecnie w siedmiu budynkach użyteczności
publicznej, w tym oczywiście
trzech ośrodkach zdrowia, trwają prace związane z termomodernizacją. Wszystkie obiekty
są docieplane, zarówno ściany
jak i dachy. Pokryte zostaną
elewacją, która poprawi ich estetykę. Wymieniane są również
drzwi i oka, a także montowana
będzie nowa instalacja CO, nowoczesne panele fotowoltaiczne oraz gruntowe i powietrzne
pompy ciepła – uzupełnia Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta

i Gminy Bodzentyn.
Zarówno wewnętrzne remonty jak zakup sprzętów były możliwe dzięki realizacji projektu
„Poprawa jakości świadczonych
usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzen-

tyn”, w ramach dofinansowania
uzyskanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego 20142020. Całkowita jego wartość
wyniosła 753 369,83 zł, w tym
dofinansowania 586 607,72 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
BEZPŁATNE SZCZEPIEN
dla mieszkańców Miasta i Gminy B

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów
z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn zaprasza na
BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE
dla mieszkańców Miasta i
Gminy Bodzentyn powyżej
60 roku życia.
Szczepienia odbywają się od
17 września 2018 r. w dni powszednie (od poniedziałku do
piątku), we wszystkich Ośrod-

kach Zdrowia na terenie Gminy
Bodzentyn tj. Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Bodzentynie, Starej Wsi, Świętej Katarzynie.
Do szczepienia należy zgłosić się z dowodem osobistym.
Szczepienia dla osób starszych są finansowane z gminnego budżetu.
/EŚ/

/EŚ/

Zdjęcia: Archiwum gminy

W ostatnim czasie trzy
ośrodki zdrowia w gminie
Bodzentyn przeszły dużą
metamorfozę.

Szczepi
w dni po
wszystk
Bodzent
Opiek

Do sz

Szczepienia dl
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Absolutorium dla Burmistrza

Za udzieleniem absolutorium
głosowało dwunastu Radnych,
nikt nie był przeciwko i nikt
z Radnych nie wstrzymał się od
głosu. Trzech Radnych było nieobecnych.
W związku z tym ważnym wydarzeniem, na sesji nie zabrakło
podziękowań i gratulacji.
Zaraz po odczytaniu wniosku
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Jan Zygadlewicz pogratulował i podziękował Burmistrzowi. Dodatkowo
podziękowania złożył Zastępcy
Burmistrza - Andrzejowi Jarosińskiemu, Sekretarzowi – Wojciechowi Furmankowi oraz Skarbnikowi – Arturowi Nadolnemu.
Przewodniczący
Rady
Miejskiej Wojciech Kózka po
uchwaleniu uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium podkreślił, że na sesji co prawda jest
mowa o realizacji budżetu tylko
za rok ubiegły, to jednak jest on
wynikiem działania ostatnich
lat. - „Naprawdę podjęliśmy się
ogromnego wyzwania, żeby tę
naszą gminę pokazać z jak najlepszej strony. Żeby pokazać, że
można zrobić to, co wydawało
się przez całe lata niemożliwe do
wykonania. Proszę Państwa –
da się, i pokazaliśmy to wszyscy,
tutaj przez cztery lata, pomimo
różnicy zdań. Ważne, że zrobiliśmy ogromną robotę, że nasza
gmina na przestrzeni tych lat,
zmieniła się bardzo, i że zmierza
w jeszcze lepszym kierunku” –
skomentował. Podziękował i pogratulował również Burmistrzowi
i Sołtysom, którzy ciężko pracują i męczą się po to, by poprawić byt swoich mieszkańców.
Dziękował również Radnym za
wsparcie w działaniach. Wyraził
jednak ubolewanie, że inwestor
z zewnątrz, który miał rozwijać
turystykę, podziękował i odszedł
po ordynarnych kłamstwach i pomówieniach. Przypomniał rów-

Zdjęcie: Archiwum gminy

Rada Miejska w Bodzentynie podczas sesji odbytej
28 maja jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Dariuszowi Skibie absolutorium
z wykonania budżetu gminy
za 2017 roku. Pozytywną
opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała
wcześniej Regionalna Izba
Obrachunkowa i Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej.

nież podobną sytuację z firmą
zajmującą się przetwórstwem
owocowo-warzywnym. Jak mówił: - „Tym sposobem kilkadziesiąt miejsc pracy i ogromne podatki przeszły do innych gmin”.
Głos zabrała również Radna
Jadwiga Dulęba: - „Chciałam
podziękować pomimo tego, że
zostałam uznana za opozycję.
We Wzdołach wiele się zadziało.
Dziękuję przede wszystkim za
instalację kanalizacyjną, która
niebawem będzie. Ludzie bardzo się cieszą z tego powodu.
Dziękuję za drogi, które u nas
powstały i dziękuję za to, że o co
bym się nie zwróciła, to zawsze
jesteście do dyspozycji. Nigdy
nie odmówicie. Myślę, że więcej
się dzieje teraz, a w tej kadencji udało się dużo zrobić”.- Na
zakończenie życzyła sukcesów
oraz podziękowała Radzie Miejskiej za pozytywne głosowanie,
podkreślając raz jeszcze znaczenie drogi prowadzącej do
miejscowości Hucisko.
Burmistrz podziękował pracownikom: - „Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy, którzy
wykonali kawał dobrej roboty
i którzy starają się na co dzień
wykonywać tę pracę rzetelnie,
podpierając się prawnymi aspektami, żeby środki unijne były pozyskiwane w jak największym
stopniu. Jakość pisanych przez
nas wniosków jest bardzo wysoka”.- Dodatkowo Burmistrz
podziękował wszystkim kierow-

nikom jednostek podległych samorządowi.
Udzielone przez Radnych
absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach
i wydatkach środków publicznych przez gminę Bodzentyn.
Ubiegłoroczne wydatki wyniosły ponad 48,6 mln zł, co
stanowiło 94,19% zakładanego
planu, zaś dochody wyniosły 46
598 638,58, co stanowi 97,37%
zakładanego planu. Przychód
Gminy wyniósł ponad 3,3 mln zł.
Stan zadłużenia gminy na dzień
31.12.2017 r. wyniósł ponad 17,8

mln zł, z czego zadłużenia z tytułu kredytów to 14,8 mln oraz papierów wartościowych, których
zbywalność jest ograniczona:
3,08 mln.
Podczas sesji dodatkowo
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz Burmistrzem złożyli list
gratulacyjny dr hab. prof. UJK
Urszuli Oettingen w związku
z przyznaniem Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2017”.
Ponadto Radni jednogłośnie
podjęli dziesięć uchwał.
/EŚ/

Komisja rewizyjna, w której skład wchodzi pięciu radnych: Jan
Zygadlewicz, Józef Kołomański, Zofia Gliwa, Jerzy Tofil i Ryszard
Tusień, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawozdaniach z wykonania budżetu, a także
informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 4 Radnych, nikt nie był
przeciwny, Radny Józef Kołomański wstrzymał się od głosowania.
Komisja rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do realizacji
poszczególnych zadań i przedstawionych sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrza, zgodnie z prawem podlegał zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie go zaopiniowała.
Następnie pozostałe komisje Rady Miejskiej (Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego; Zdrowia, Oświaty i Kultury; Promocji
i Turystyki; Rolnictwa i Spraw Samorządowych) również pozytywnie zaopiniowały sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2017 rok.
Podczas sesji absolutoryjnej, która zgodnie z prawem musi zostać podjęta najpóźniej do 30 czerwca, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium.
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Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach
Funduszu Sprawiedliwości, piątego czerwca na
Rynku Górnym w Bodzentynie, Burmistrz przeznaczył dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
gminy Bodzentyn sprzęt,
za pomocą którego strażacy skuteczniej udzielać
będą ofiarom wypadków
niezbędnej pomocy. W uroczystości uczestniczył
Senator Krzysztof Słoń.
– Wspólnie z prezesami
wszystkich jednostek podzieliliśmy się sprzętem, biorąc pod
uwagę rzeczywiste potrzeby
poszczególnych jednostek. Najwięcej otrzyma jednostka ze
Wzdołu Rządowego, gdyż do tej
pory były tam największe braki
w wyposażeniu. Na szczególną
uwagę zasługuje sprzęt hydrauliczny średni. To uniwersalne
narzędzie ratownicze niezwykle ułatwi i usprawni tworzenie

Zdjęcie: Archiwum gminy

Burmistrz przekazał strażakom
sprzęt do ratowania życia i zdrowia

wejść ratowniczych i otworów
wentylacyjnych. OSP Bodzentyn otrzyma torbę medyczną
z deską ortopedyczną i tlenoterapią. Do Psar będzie przekazana torba medyczna bez
tlenoterapii i apteczka pierwszej pomocy, zaś Sieradowice
otrzymają od OSP Wzdół sprzęt
hydrauliczny lekki – uzupełnia
druh Maciej Świderski, komendant zarządu gminnego.

Wartość zakupionego sprzętu
wyniosła 77 600 złotych, z czego wkład własny Gminy wyniósł
zaledwie 1%.
- Na bezpieczeństwie mieszkańców nie można oszczędzać,
dlatego staramy się możliwie jak
najwięcej wspomagać finansowo naszych strażaków. Oprócz
bieżących wydatków wynikających z ustawowego obowiązku
finansowania straży pożarnych,

pozyskujemy także zewnętrze
środki finansowe – komentuje
Dariusz Skiba, burmistrz miasta
i gminy Bodzentyn.
Prezes i druhowie ze Wzdołu
są bardzo zadowoleni ze sprzętu: – Sprzęt hydrauliczny jest
nieduży i prosty w obsłudze. Jesteśmy bardzo wdzięczni gminie, że przychyliła się do naszej
prośby i otrzymaliśmy ten sprzęt
– uzupełnia prezes druh Władysław Kumalski.
Inwestycja realizowana jest
w ramach Programu I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój
systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom
oraz realizacja przez jednostki
sektora finansów publicznych
zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem". Całość inwestycji wyniosła 77 600,00 PLN.
/EŚ/

Takie wydarzenie miało
miejsce na zakończenie
roku muzycznego, a odbyło
się ono w sali Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki.
Wszyscy zgromadzeni widzowie, licznie wypełniający widownię a reprezentowani głównie
przez rodziców, dziadków i znajomych uczniów uczęszczających
na zajęcia muzyczne do Centrum
Kultury, przybyli aby wysłuchać
muzyków i wokalistów. Zakończenie roku muzycznego w MGCKiT
rozpoczęto jak na tak duże wydarzenie przystało, koncertem
uczniów pobierających lekcje
w Centrum Kultury w zakresie
gry na instrumentach dętych a na
co dzień grających w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Bodzentynie. Ta piętnastoosobowa
grupa za każdy zaprezentowany
utwór zbierała gromkie brawa nagradzające wysokie umiejętności
muzyków grających takie utwory

jak „Kiwi cha- cha”, „Jak długo na
Wawelu” czy „Marsz śląski”.
Widzowie z dużym podziwem
i zaciekawieniem słuchali mniej
licznej ale równie uzdolnionej
grupy akordeonistów, prezentujących własne umiejętności nabyte
w ostatnich kilku miesiącach nauki gry na akordeonie. Ich duże
postępy w nauce wróżą pozyskanie wspaniałych i wykształconych
muzyków dla naszego regionu.
Kolejną grupą prezentującą
swe muzyczne kwalifikacje byli
wokaliści występujący zarówno solo jak i w zespole. Solowe
występy, męskie i żeńskie oraz
występ Harcerskiego Zespołu
Wokalnego cieszyły się dużym
aplauzem publiczności. Należy
tu docenić występy wszystkich
uczestników i pogratulować im
udanych prezentacji. Mamy nadzieję, że dalsza droga uczniów
MGCKiT przynosić będzie równie
duże efekty ich pracy, dając satysfakcję i radość tworzenia. Szczególne gratulacje należy złożyć

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

Zakończenie roku muzycznego w MGCKiT

Natalii Pepaś, Julii Skrzeczynie
i Weronice Winiarskiej - laureatce Nagrody Specjalnej Komendanta Centrum Przygotowań do
Misji Zagranicznych w Kielcach,
w III Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Żołnierskie kolędowanie” –2018,
I miejsca w II Przeglądzie Pieśni Patriotycznych – Bodzentyn
2017, Złotej Nutki w II Wojewódzkim Pieśni Patriotycznej i Religijnej - „W pieśni historia zaklęta”
– Klimontów 2017 r. czy II miejsca
w 17 Powiatowych Przeglądach
Artystycznych – 2018 r.
Wszystkich chętnych do udzia-

łu w zajęciach zapraszamy na
zajęcia wakacyjne i stałe zajęcia
rozpoczynające się we wrześniu.
/MGCKiT/
Stale poszerzana oferta
MGCKiT zawiera naukę gry na
keyboardzie, pianinie, gitarze,
perkusji, instrumentach dętych,
naukę śpiewu solo i w zespole, zajęcia plastyczne, różnego
rodzaju warsztaty, prowadzenie gromady zuchowej i drużyny harcerskiej, zajęcia szkoły
tańca „Zameczek” oraz zajęcia
zumby, aerobiku, stepy.
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Wspomnienia z XXXV Dni Bodzentyna

Drugi weekend lipca
w naszej Gminie upłynął
na wspólnym świętowaniu
XXXV Dni Bodzentyna.
Sobota minęła sportowo
i rekreacyjnie, natomiast
niedziela pod znakiem
zespołu „Akcent”, na czele
z Zenkiem Martyniukiem.
W sobotę na boisku „Orlika”
odbył się Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Miasta i Gminy Bodzentyn. Pięć drużyn rywalizowało między sobą o tytuł najlepszej. Ostatecznie pierwsze
miejsce
wywalczył
Dream
Team (12 pkt). Drugie miejsce
zajęła drużyna AKS Wzdół (9
pkt) zaś trzecie - Low Team (6
pkt). Sędziowie rozgrywek sportowych Jarosław Szczurek i Jarosław Durlej wyłonili również:
najlepszego bramkarza, którym
został Filip Szczurek (Dream
Team), najlepszego zawodnika
- Piotr Ryba (AKS Wzdół) oraz
najlepszego strzelca - Szymon
Michta (Dream Team). Wszystkim piłkarzom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału
w Turniej, zaś zwycięzcom –
gratulujemy!
Najmłodsi mieszkańcy gminy
Bodzentyn na placu przy zamku

Biskupów Krakowskich rywalizowali z sobą w różnorodnych
grach i zabawach zorganizowanych przez pracownika Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie oraz
radnych Młodzieżowej Rady
Miejskiej.
Po godzinie trzynastej obchody Dni Bodzentyna zostały uzupełnione o akcent historyczny.
Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen wraz z prof. zw. dr. hab.
Adamem Massalskim przybliżyli mieszkańcom dwa tematy:
„Polski Czyn Niepodległościowy
w latach I wojny światowej” oraz
„Harcerze w walce o niepodległość Polski”. Zakończeniem
sobotnich wydarzeń był koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bodzentynie. Ta część programu odbywała się w sali Miejsko-Gminnego Centrum kultury
i Turystyki w Bodzentynie.
W niedzielny poranek odbyły się zawody wędkarskie przy
zbiorniku Glinianki. Wędkarze
z gminy Bodzentyn oraz z Wędkarskiego Klubu Sportowego
„KLEŃ” walczyli o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.
Zwycięzcą okazała się być pani
Justyna Lach która złowiła ryby

o wadze 4230. Drugie miejsce
wywalczył Jakub Mazurkiewicz
(waga 3100), zaś trzecie - Kamil Mazurkiewicz (waga 2550).
Troje zwycięzców należy do
WKS "KLEŃ" Bodzentyn. Warto wspomnieć, iż pani Justyna
Lach zdobyła również V miejsce
w Mistrzostwach Polski Kobiet
w wędkarstwie spławikowym na
kanale koło Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy!
Popołudnie było także rozrywkowe i muzyczne. Od
godziny trzynastej na placu
przy gimnazjum w Bodzentynie występowali liczni artyści.
W pierwszej kolejności swoje
umiejętności
zaprezentowali najmłodsi z naszej Gminy.
Członkowie zespołu „Krejzolki”
rewelacyjnie zaśpiewali kilka
znanych i lubianych przebojów,
zaś grupa taneczna „Zameczek” zaprezentowała niezwykły popis swoich umiejętności
tanecznych.
Jak co roku nie mogło zabraknąć występu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej pod batutą Kazimierza Podrazy. Tym razem
znów zaskoczono słuchaczy
prawie całkiem nowym repertuarem. Orkiestra corocznie swoją
profesjonalną grą ozdabia Dni

Bodzentyna i cieszy się sympatią słuchaczy. W tym roku nie
zabrakło również solowych występów. Alicja Pożoga zagrała
na saksofonie „Samotnego Pasterza”, z kolei Kacper Piasecki
zaprezentował na perkusji „Fascinating Drums”, zaś solowe
partie w utworze „Kawałek do
tańca” wykonali Katarzyna Piasecka (trąbka) oraz Artur Kleczaj
(saksofon). Miłym akcentem dla
bodzentyńskiej publiczności był
występ Krzysztofa Telki „Miłość
w Zakopanem” przy akompaniamencie całej orkiestry.
Tradycyjnie, kolejnym punktem programu były występy zespołów folklorystycznych działających na terenie naszej gminy.
W krótkich programach wystąpiły zespoły: „Dąbrowa”, „Wolanie spod Łysicy”, „Furmani”,
„Miejska Góra”, zespół Pieśni
i Tańca „Leśnianie”, „Wzdolskie
Kołowrotki” oraz „Świętokrzyskie Jodły”. Każdy występujący
zespół porywał publiczność do
wspólnego śpiewania, a niektórych nawet do tańców.
Po prezentacji wokalistek,
które doskonalą się w śpiewie
na zajęciach wokalnych organizowanych w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki

w Bodzentynie, przyszedł czas
na uroczyste otwarcie XXXV Dni
Bodzentyna. Dokonali go Dariusz
Skiba burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn oraz Marcin Sikorski
dyrektor MGCKiT wraz z zaproszonymi na scenę gośćmi.
Od tego momentu zaczęły się najbardziej wyczekiwane wstępy, o czym świadczył
zebrany tłum widzów, których
fantastycznie rozbawił zespół
„ABBA cover” prezentując na
scenie doskonale wszystkim
znane utwory szwedzkiego zespołu z lat 70-tych ubiegłego
stulecia. Następnie swoje show
przedstawił Andrzej Rosiewicz
grając swoje najpopularniejsze piosenki. Przerwą pomiędzy muzycznymi występami
było przedstawienie kabaretu
„Czwarta Fala”, który rozśmieszał publiczność do łez.
Zespół „Dejw” doskonale
sprawdził się w roli supportu,
„rozgrzewając”
publiczność

przed koncertem głównej gwiazdy wieczoru – zespołu „Akcent”.
Frontman formacji – Zenek Martyniuk zaśpiewał swoje największe przeboje, wśród których
znalazły się te, sprzed ponad

głos z Bodzentyna

dwudziestu lat.
Dni Bodzentyna zakończyły
się taneczną muzyką klubową,
„serwowaną” przez DJ Dziekana aż do północny.
Organizatorzy XXXV Dni Bo-
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dzentyna składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby nasze święto przebiegało, sprawnie, spokojnie i bezpiecznie.
/EŚ/

Zdjęcia: e-bodzentyn, MGCKiT
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Podsumowanie wakacyjnych zajęć
z Młodzieżową Radą Miejską
Dzieci lepiły swoje ulubione postacie z bajek i zwierzaki z masy
solnej, uczyły się tańczyć oraz
poznały wiele ciekawych zabaw.
Najfajniejszą z nich okazała się
być bardzo popularna gra w Anse
-Kabanse.
Cieszymy się, że dzieci potrafiły
się ze sobą zintegrować oraz były
bardzo chętne do wspólnej zabawy. Ogromną radość sprawiła nam
ich liczebność (powyżej 30 osób).
Dziękujemy rodzicom za zaufanie
i powierzenie nam opieki nad swoimi pociechami w tym czasie.
30 lipca odbyło się podsumowanie zajęć, gdzie uczestnicy
zajęć zaprezentowali najbliż-

Zdjęcie: Archiwum gminy

Lipcowe zajęcia z Młodzieżową Radą dobiegły końca.
Przepracowaliśmy z dziećmi
20 godzin. Zajęcia odbywały
się w każdy poniedziałek
i wtorek.

szym oraz zaproszonym gościom
swoje prace z masy solnej, razem z Radną Wiktorią Świetlik
przedstawili układ tańca disco
i zaśpiewali piosenkę. Każdy na
koniec otrzymał pamiątkowy dyplom oraz zasłużony upominek.
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszo-

wi Skibie oraz Dyrektorowi Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie Marcinowi Sikorskiemu za docenienie
i wsparcie naszej inicjatywy.
Zapewniamy, że w naszych myślach jest wiele pomysłów, które
w najbliższym czasie chcemy zrealizować. Życzymy wszystkim dal-

szych udanych wakacji, pełnych
radości i entuzjazmu, a dzieciakom biorących udział w zajęciach
jeszcze większego zapału do zabawy oraz ciągłego uśmiechu na
twarzy!
Aleksandra Białek
Radna Młodzieżowej Rady
w Bodzentynie

Zdjęcie: Archiwum MGBP

O STEFANIE ŻEROMSKIM
Stefan Żeromski polski prozaik, publicysta i dramaturg. Autor takich utworów jak: „Popioły”, „Przedwiośnie”, „Syzyfowe prace”, „Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Wiatr od morza”, „Siłaczka”, „Doktor
Piotr”, „Uciekła mi przepióreczka” i wielu innych. To właśnie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, wybrano na główną lekturę Narodowego Czytania 2018 - akcji, której celem jest promowanie bogactwa
literatury polskiej oraz popularyzacja czytelnictwa. Tegoroczna ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie odbędzie się 8 września.
19 czerwca w bibliotece w Bodzentynie odbyło się spotkanie
z młodzieżą poświęcone Stefanowi Żeromskiemu. Dyrektor biblioteki
na początku spotkania zaprezentowała wystawę poświęconą życiu
i twórczości pisarza, po czym wspólnie z uczniami czytano fragmenty
z książki Stanisława Mijasa pt. „Świętokrzyskie szlaki literackie” w której rozdział zatytułowany „Syn tej ziemi”, poświęcony jest właśnie Stefanowi Żeromskiemu. W spotkaniu wzięła udział młodzież klas szóstych i siódmych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Bodzentyna
wraz z Paniami Beatą Gajek i Dorotą Surowiec.
/MGBP/

Zdjęcie: Archiwum MGBP

Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

BIBLIOTEKA DZIECIOM
Na początku czerwca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.
Adeli Nawrot w Bodzentynie zaprosiła aktorów z Agencji Artystycznej Patigo z Kielc, którzy przedstawili dzieciom bajkę pt. „Warzywne
rozterki”. Bohaterami bajki są czerwony pomidor i cebula, którzy
pomimo dzielących je różnic zostają przyjaciółmi. Bajka uczy tolerancji i uświadamia dzieciom, że pomimo różnic świat staje się
ciekawszy. Kolorowa scenografia i kostiumy aktorów przyciągały
uwagę dzieci a zabawa i nauka z dużą dawką humoru, licznymi
zagadkami i wesołymi, melodyjnymi piosenkami, to coś, co dzieci
lubią najbardziej.
Bajeczkę obejrzało ponad 100 dzieciaków z Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Bodzentyna.
/MGBP/
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Koncert finalistów 42. Buskich
Spotkań z Folklorem

zdobył Pan Marian Przeździecki
z Wilkowa, który jest członkiem
zespołu „Wilkowianie”.
Na finałowej gali w imieniu

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, nagrody wręczał Sekretarz Gminy – Wojciech Furmanek.

Gminne obchody Dnia Dziecka
W niedzielę 10 czerwca, na
Rynku Górnym w Bodzentynie, świętowano Dzień
Dziecka. Dla najmłodszych
przygotowano zjeżdżalnie,
trampoliny, liczne animacje,
występy artystyczne oraz
przeróżne gry i zabawy.

Zdjęcie: Archiwum MGCKIT

Po uroczystym otwarciu imprezy i najlepszych życzeniach dla
wszystkich świętujących, złożonych
przez Andrzeja Jarosińskiego - zastępcy burmistrza miasta i gminy
Bodzentyn oraz Marcina Sikorskiego - dyrektora Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury, rozpoczęły się występy artystyczne.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się znany już gminnej spo-

łeczności zespół ,,Krejzolki”, który
wykonał kilka utworów ze swojego
szerokiego repertuaru. Jedyny solista w zespole brawurowo wykonał
piosenkę „Już taki jestem zimny
drań” i zdobył serca publiczności za
wykonanie i aranżację.
Wspaniały pokaz dali także
młodzi artyści z Akademii Tańca
,,Zameczek”. Występy milusińskich
zostały nagrodzone zasłużonymi
gromkimi brawami.
Wszyscy uczestnicy niedzielnej zabawy nie mogli narzekać na
nudę. Najmłodsi korzystali z kącika
malowania twarzy, gdzie przeistaczali się w ulubione postacie z bajek
oraz zwierzątka.
Maluchy mogły pobuszować
także w basenie z piłkami, przejść

tor przeszkód, pohuśtać się na bujakach lub poskakać na dmuchańcach.
Nieco starszych uczestników nie
zniechęcały długie kolejki do parku
trampolin, w którym każdy chciał
spróbować swoich sił. Oczywiście
nie zabrakło też atrakcyjnych konkursów z nagrodami oraz zabaw
z animatorami. Podczas festynu
można było wziąć udział w biegu
ulicznym. Zapał biegających mimo
ogromnego upału był godny podziwu. W mgnieniu oka uczestnicy
pokonywali wyznaczony dystans.
Wszyscy biegacze zostali obdarowani słodyczami, a najszybsi
zdobyli pamiątkowe dyplomy. Dla
pokrzepienia sił organizatorzy częstowali wodą i pysznymi cukierkami. Każde dziecko dostało również
malowanki, które ufundował pan
Robert Kita – przedstawiciel firmy
ubezpieczeniowej w Bodzentynie.
Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom z Powiatowego
Zespołu Szkół w Bodzentynie za
wszelką pomoc w realizacji wydarzenia i w przeprowadzeniu biegów
ulicznych.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i radość na twarzach naszych milusińskich.
/MGCKiT/

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów scenicznych.
/Oprac. EŚ/

Alina Rdzanek
Sołtysem Roku 2017

Zdjęcie: J. Kita

Finał Buskich Spotkań z Folklorem rozpoczął się od wręczenia nagród 31 wykonawcom,
którzy zostali uznani przez
jury za najlepszych artystów
ludowych regionu świętokrzyskiego. Wśród finalistów nie
zabrakło przedstawicieli Gminy
Bodzentyn. W kategorii Zespołów Pieśni i Tańca II miejsce
zajęli „Leśnianie”, a III miejsce
– „Furmani”. Z kolei w kategorii
Solistów śpiewaków III miejsce

Zdjęcia: Archiwum prywatne

10 czerwca 2018 r. w Parku
Miejskim w Kielcach odbył
się wojewódzki finał 18.
edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki
Regionów" i koncert finalistów 42. Buskich Spotkań
z Folklorem.

Jak co roku w czerwcu Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi
Kieleckiej wyróżnia najlepszych sołtysów za działalność
w roku 2017 podczas Zjazdu
Sołtysów w Wąchocku. Z naszej gminy wyróżniona została
sołtys Podgórza – Alina Rdzanek.
Pani Alina od 3 lat pełni
funkcję sołtysa. Angażuje się
w liczne działania nie tylko
na rzecz swojego sołectwa,
ale również dla mieszkańców
gminy organizując zajęcia dla
seniora czy dystrybucją artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców.
Oprac. EŚ
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Festyn Rodzinny z Wolanami,
Zbójem Madejem i czarownicami

I chociaż na pierwszego lipca
nikt nie wróżył dobrej pogody,
to zabawa zapowiadała się nieźle. Zdeterminowani członkowie
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa
z Zespołem „Wolanie spod Łysicy” i wspierający ich mieszkańcy, już od godzin rannych
zbiegli się na boisko przy Szkole
Podstawowej, by organizować
plenerową imprezę rodzinną dla
mieszkańców wsi i okolicznych
miejscowości. Kolorowy dmuchany zamek, stoiska z regionalnym świętokrzyskim wystrojem,
zainscenizowana jaskinia Zbója
Madeja, scena ze scenografią
przedstawiającą czarownicę lecącą, tym razem na rowerku, na
sabat do Woli Szczygiełkowej,
przyciągały uwagę gości festynu. Wśród nich byli Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Radny Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego
Grzegorz Gałuszka, przedstawiciele Rady Powiatu Kieleckiego
w osobach Józefa Szczepańczyka i Janusza Wojkowskiego,
Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie Marcin Sikorski, Dyrektor
SP w Woli Marta Koniarska i inni
zaproszeni goście, dzieci, nauczyciele i rodzice oraz okoliczni
mieszkańcy.
Nikt nie wróżył dobrej zabawy, ale upór organizatorów,
sympatyczni goście i ,,czarująca’’ atmosfera przełamała
wszelkie obawy i pogodowe
niedogodności. Zgodnie z założeniami projektu realizowanego

Zdjęcia: Archiwum stowarzyszenia

Zmienna, kapryśna pogoda
i czarne chmury zbierające
się nad Wolą Szczygiełkową, które kilkakrotnie
zsyłały natrętny deszcz
oraz przenikliwy, a niekiedy
mroźny wiatr, nie zdołały
przeszkodzić organizatorom Festynu Rodzinnego.
Do niewielkiej miejscowości, położonej u podnóża
Łysogór, na zaproszenie
gościa specjalnego festynu, Świętokrzyskiego Zbója
Madeja przyleciały z okolic
Łysicy czarownice.

Świętokrzyski Zbój Madej podczas zabawy z dziećmi
przez Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Wola Szczygiełkowa pod hasłem „Z przeszłością ku przyszłości” realizujący
projekt pragnęli nawiązać do
przeszłości swojej miejscowości
i świętokrzyskiej ziemi, ukazać
obrazy z historii wsi, które warto
i należy przybliżać młodszemu
i starszemu pokoleniu. Był więc
konkurs wiedzy o historii miejscowości, prezentacja tradycji
i kultury ludowej w występach
zespołów
folklorystycznych
i działających na terenie gminy
Bodzentyn stowarzyszeń, w tym
„Świętokrzyskich Tkaczek”. Na
scenie zaprezentowały swój dorobek zespoły: „Świętokrzyskie
Jodły”, „Dabrowa”, ,,Wzdolskie
Kołowrotki”, „Bobrzanki” i oczywiście powstały dwa lata temu
zespół gospodarzy „Wolanie
spod Łysicy”, ukazując regionalne stroje, gadki, piosenki
i przyśpiewki, które towarzyszyły
niegdyś naszym dziadkom. Niezwykle ciepło przyjęta została
uwspółcześniona inscenizacja
baśni dla dzieci przygotowana
przez Zespół Stowarzyszenia
„Inicjatywa” z Sieradowic. Ten
niecodzienny pokaz z życia,
zwyczajów i obrzędów świętokrzyskiej wsi uświetnił swymi
opowieściami znanych legend
świętokrzyskich o czarownicach
i zbójcach sam Zbój Madej. Jego
opowieści inspirowały do wspólnych zabaw w niecodziennych

Szkolenie na Świętokrzyską Czarownicę
kostiumach i z rekwizytami, nie
tylko dzieci, ale również dorosłych. Korowód „małych zbójników”, szkolenie na młodą czarownicę, w tym taniec czarownic
z miotłami i odczynianie przez
nie złych uroków czy wbijanie
gwoździ „madejowym młotkiem”
przez drużyny gminy i powiatu
spotkały się z entuzjastycznym
przyjęciem i poprawiały humory
nieco zziębniętej publiczności.
Panie ze Stowarzyszenia próbowały również rozgrzewać swoich
gości serwując gorący żurek, bigos, chleb ze smalcem, domowe
ciasta i inne pyszności. Co prawda zamiast ogniska rozpalono
grilla, ale i taka kiełbaska smakowała wybornie. Do wspólnej
zabawy tanecznej zaprosił akordeonista Janek Sepioło i kapela
ludowa, więc było barwnie i tanecznie. Wszyscy wracali do domów w dobrych humorach, bo-

gatsi o nowe przeżycia i wiedzę
na temat historii, kultury i tradycji oraz legend i wartości, które
należy pielęgnować i zachować
w pamięci młodego pokolenia.
Festyn
Rodzinny
zrealizowany w ramach projektu
„Z przeszłością ku przyszłości”
w Woli Szczygiełkowej przez
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa,
współfinansowany przez UMiG
Bodzentyn i Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, przy pomocy Radnej
z miejscowości oraz Pani sołtys
wsparły finansowo również okoliczne firmy i zakłady. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, zaproszonym gościom
oraz tym, wszystkim, którzy
niezależnie od pogody bawili się
razem na Festynie Rodzinnym
w Woli Szczygiełkowej.
Bożena Wyglądacz

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK X NR 6-7 (71-72)

17

Szósta edycja Festiwalu Zupa Rybna

Po oficjalnym przywitaniu
wszystkich przez organizatorów
wydarzenia Dariusz Skibę, burmistrza miasta i gminy Bodzentyn oraz Marię Piskulak, prezes
Stowarzyszenia
Wilków-Nasz
Dom, wręczono drużynom przyprawy PRYMAT od sponsora
oraz ryby, życząc udanego gotowania.
Od tego momentu wszystkie
drużyny zabrały się za gotowanie, a w między czasie na scenie występowały lokalne zespoły folklorystyczne. Jako pierwsi
zaprezentowali się członkowie
Stowarzyszenia Wilków – Nasz
Dom zespół „Wilkowianie”. Po
nich wystąpił zespół „Dąbrowy”
z gminy Masłów, „Wzdolskie Kołowrotki” ze Wzdołu Rządowego,
zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”, zespół Dąbrowa z Dąbrowy
Górnej, zespół Pieśni i Tańca
„Furmanii” oraz zespól „Michniowianie” z Michniowa.
W konkursie na najlepszą
zupę rybną wzięło udział siedem zespołów, które przez kilka
godzin przyrządzały ją w kociołkach zawieszonych na trój-

Zdjęcie: e-bodzentyn

Gotowanie w kociołku nad
ogniskiem przy ludowej
muzyce to już sześcioletnia
tradycja Festiwalu Zupy
Rybnej „Złota Rybka”.
W siedmiu kociołkach nad
zalewem w Wilkowie drużyny gotowały rybne specjały.

nogach nad ogniskiem według
swoich sekretnych przepisów.
Do konkursu przystąpiły stowarzyszenia „Michniowianki” z gm.
Suchedniów, „Inicjatywa” z Sieradowic, „Dąbrowa” z Dąbrowy
Górnej, „Miejska Góra” z Podgórza, „Dąbrowianki” z gm. Masłów
a także Starostwo Powiatowe
z Kielc i UMiG Bodzentyn wspólnie z MGCKiT w Bodzentynie.
Podczas festiwalu nie zabrakło licznych gier i konkursów
przygotowanych przez organizatorów dla najmłodszych, a każde
dziecko otrzymało upominki.
W trakcie ostatnich występów
jury w trzyosobowym składzie:
Maria Piskulak - prezes stowarzyszenia Wilków Nasz Dom,

Krystyna Kuropatwa – była wieloletnia prezes zespołu Leśnianie oraz Tomasz Królak zaczęli
oceniać przyrządzone zupy pod
względem smaku, oryginalności
przygotowania, sposobu podania oraz wyglądu.
Po kilkudziesięciu minutach
burzliwych obrad jury zadecydowało, iż najlepszą zupę rybną
przygotowało
stowarzyszenie
„Inicjatywa”, które otrzymało 61
punktów za „kremówkę rybną”.
Drugie miejsce przydzielono
stowarzyszeniu „Dąbrowa” za
„góralską zupę rybną” (58 punktów), zaś ostatnie, trzecie miejsce przydzielono zespołowi ze
Starostwa Powiatowego w Kielcach za zupę „Łysogórski Cy-

mes” (55 pkt). Pozostałe drużyny
„Michniowianie”, stowarzyszenie
„Miejska Góra”, UMiG Bodzentyn, oraz Dąbrowianki otrzymały
wyróżnienia.
Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia przyszedł czas
na zabawę do późnych godzin
wieczornych wraz z Dj Piotrem
Kurowskim, który zabawiał zebraną publiczność doskonałą
dawką muzyki popularnej i rozrywkowej.
Dziękujemy wszystkich drużynom za wspólną, dobrą zabawę.
Świętokrzyski Festiwal Zupy
Rybnej współfinansowany był
przez Samorząd Miasta i Gminy
Bodzentyn.
/EŚ/

niedzielne popołudnie
24 czerwca Stowarzyszenie Inicjatywa zorganizowało
imprezę plenerową dla najmłodszych mieszkańców Sieradowic
i nie tylko. Choć pogoda droczyła się z nami do ostatniej minuty,
to jednak okno pogodowe (brak
deszczu) między 15.00 a 18.00
pozwoliło na wykonanie planu
w stu procentach. Każdy kto
zechciał skorzystać z zaproszenia mógł liczyć na wiele atrakcji
przygotowanych przez organizatorów. Było coś dla ducha czyli występy artystyczne dzieci,
bajka w wykonaniu członków
stowarzyszenia Inicjatywa oraz
występy artystyczne zespołu
„Świętokrzyskie Jodły”. Wiele
osób miało okazję zapoznać się

z działalnością myśliwych na
naszym terenie. Andrzej Sokół
i Sylwester Kita przygotowali
wyjątkowe stoisko, gdzie można
było podziwiać zarówno trofea
jak i posmakować dziczyzny
w wielu odsłonach. Przepyszny
gulasz robił wrażenie na każdym kto go spróbował. Strażacy
z OSP Bodzentyn przestawili
pokaz ratownictwa drogowego,
a druhowie z OSP z Sieradowic
przygotowali wystawę. Sieradowickie Gospodynie częstowały
własnoręcznie przygotowanymi
słodkościami, które chętnie zjadali nie tylko najmłodsi uczestnicy festynu. Milusińscy mieli do
dyspozycji park trampolin, plac
zabaw oraz animatorów, którzy
organizowali dla nich wiele kon-

Zdjęcie: e-bodzentyn

Pierwszy festyn rodzinny w Sieradowicach
W

kursów sportowych. Na zakończenie wszyscy otrzymali upominki i słodki poczęstunek.
Dziękujemy gorąco współorganizatorom za udzieloną pomoc tj. za dofinansowanie zadania pn. „ Z Inicjatywą dla Dzieci”
w wysokości 1600,00 zł. Miastu
i Gminie Bodzentyn, za obsługę

techniczną – Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Turystyki
oraz wszystkim, którzy nie liczyli
czasu poświęconego na organizację festynu. Dzięki uprzejmości Tomasza Fąfary przedstawiamy fotorelację z festynu.
Marzanna Borek
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I Krajowa Wystawa
Owczarków
Niemieckich
w Bodzentynie

Siedemnastego czerwca
w Bodzentynie, na placu
przy Zamku Biskupów Krakowskich odbyła się I Krajowa Wystawa Owczarków
Niemieckich, której organizatorami byli Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn,
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie i FANKLUB
Hodowców Zwierząt Rasowych na czele z prezesem
Waldemarem Pytłaczem
oraz kierownikiem regionu
świętokrzyskiego Henrykiem Pożogą.
Na wystawę zjechali hodowcy z całej Polski zgłaszając 110
psów rasy owczarek niemiecki.
Wszystkie psy oceniał międzynarodowy sędzia z Egiptu Ahmed
Safry w następujących kategoriach: baby, szczenię, młodzież,
junior, klasa otwarta (psy powyżej 2 lat) i klasa użytkowa.
Dużą atrakcją dla oglądających wystawę był sześciotygodniowy szczeniak rasy owczarek niemiecki wystawiony przez
pana Jana Gawędzkiego, który
zajął II miejsce w kategorii baby.
Zwycięzcą I Krajowej Wystawy Owczarków Niemieckich
BEST IN SHOW - najpiękniejszy
pies i suka zostały: pies POLO,
którego właścicielem jest Piotr

Macko, suka ARIBA – właściciel
Andrzej Cieślik i suka krótkowłosa HARA – właściciel Michał
Węgrzyk.
W trakcie trwania pokazów
hodowcy udzielali porad i informacji na temat swoich czworonożnych przyjaciół, ich żywienia, szkolenia i opieki nad nimi.
Podczas jednej z przerw
mieszkańcy gminy Bodzentyn
również mieli możliwość zaprezentowania swoich pupili. Do
konkurencji stanęły pieski różnych ras: Yorki, Shitsu, Latlerki, Maltańczyki czy Labladory,
wszystkie pieski otrzymały medale i dyplomy za udział w wystawie.
W kolejnej przerwie zaprezentowane zostały psy pracujące w służbach takich jak policja,
straż, służby graniczne i wojsko.
Zwierzęta wykazały się umiejętnością wyszukiwania narkotyków czy materiałów wybuchowych.
Licznie przybyli mieszkańcy
z gminy Bodzentyn z wielkim
zainteresowaniem oglądali konkursowe psie pokazy.
Impreza zakończyła się wielkim sukcesem, mamy nadzieję,
że wpisze się ona w cykliczny
harmonogram imprez organizowanych przez MGCKiT w Bodzentynie.
/MGCKiT/
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Z życia
Gimnazjum w Bodzentynie: XVI Gminny Turniej
Wiedzy Przyrodniczej

„Tajemnica życia” - pod takim hasłem przebiegał XVI Gminny
Turniej Wiedzy Przyrodniczej, który w tym roku został zorganizowany w Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta i Gminy
Dariusz Skiba.
5 czerwca 39 uczniów klas drugich gimnazjalnych z Bodzentyna
i Wzdołu Rządowego oraz klas siódmych ze szkół podstawowych
w Bodzentynie, Psarach, Woli Szczygiełkowej, Leśnej i Śniadce
rozwiązywało testy sprawdzające wiedzę z biologii i chemii. Miały one wyłonić Najlepszego Przyrodnika, Najlepszego Biologa
i Najlepszego Chemika. Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej
atmosferze. Po godzinnym zmaganiu z testem uczniowie wraz
z opiekunami udali się na poczęstunek. Podczas oczekiwania na
wyniki uczniowie obejrzeli prezentacje dwóch gimnazjalnych projektów edukacyjnych pt.: „Ile chemii zjadamy każdego dnia?” oraz
„Jakie efekty towarzyszą reakcjom chemicznym?”. Młodzież miała
okazję obejrzeć doświadczenia chemiczne, a także odkrywać zaszyfrowane informacje spisane atramentem sympatycznym oraz
rozwiązywać online quiz tematyczny.
Najlepszym Przyrodnikiem został Wojciech Krzos, Najlepszym
Chemikiem - Kamila Wzorek, a Najlepszym Biologiem - Zuzanna
Dadziak. Wszyscy zwycięzcy są uczniami bodzentyńskiego gimnazjum. Nagrody ufundował Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, za co składamy serdeczne podziękowania.
Dorota Kita

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie:
Aktywne Świętokrzyskie
Odbyła
się
kolejna – już
druga edycja imprezy rekreacyjno-sportowej
pn.
„Aktywne
Świętokrzyskie”.
Impreza ta jest
organizowana
przez Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie
oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła”, a współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn. Ósmego
czerwca do rywalizacji stanęły 4 drużyny składające się z uczniów
gimnazjalnych ze szkół z Bodzentyna, Szerzaw, Chybic i Wzdołu Rządowego, a także drużyna skupiająca młodzież z liceum
i członków ULKS „Jodła” Bodzentyn.
Po przywitani przez dyrektor szkoły Magdalenę Tusień-Kuzkę,

Zdjęcia: Archiwum szkoły
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naszych szkół

Szkoła Podstawowa w Leśnej Starej Wsi:
Z wizytą u Henryka Sienkiewicza
W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie
Siekierno Nasza Ojczyzna
zadania publicznego pt.
„Ojczyznę kochać trzeba
i szanować” sfinansowanego przez Gminę Bodzentyn, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Leśnej odwiedzili Pałacyk Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku
– Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.
Pałacyk to dar polskiego społeczeństwa ofiarowany Henrykowi
Sienkiewiczowi w 1900 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej. Od 1902 do 1914 r. w nim spędzał letnie miesiące.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali życiorysu jednego
z najpopularniejszych pisarzy polskich, autora powieści historycznych: Trylogia, Quo vadis i Krzyżacy, w 1905 r. laureata Nagrody Nobla, w latach I wojny światowej przebywającego w Vevey
w Szwajcarii, gdzie był współorganizatorem Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł w tym właśnie mieście
w listopadzie 1916 r.
Następnie zwiedzano pomieszczenia, w których zachowano
wystrój z czasów pobytu pisarza: gabinet do pracy z biurkiem, półkami i rodzinnymi portretami, salon dla gości, jadalnię, sypialnię.
Wśród wielu przedmiotów zainteresowanie wzbudził zegar przypominający kształtem kapliczkę zakopiańską. Na grawerowanej
tarczy zamiast cyfr umieszczono pierwszą literę imienia i nazwisko pisarza. Na piętrze oglądano wystawę biograficzno-literacką:
dyplomy, księgi z podpisami ofiarodawców Oblęgorka, tłumaczenia jego powieści na różne, nieraz egzotyczne języki. Przechodziliśmy przez tajemne drzwi do sali, gdzie zostały w specjalnych
schowkach ukryte pamiątki dotyczące podróży autora W pustyni
i w puszczy. W pięknym parku, w otoczeniu wiekowych lip i dębów,
uczniowie rysowali i malowali pałacyk pisarza, od strony frontowej
zwieńczony charakterystycznym kamiennym husarzem. Tę część
wyjazdu mogliśmy zrealizować dzięki uprzejmości pracowników
muzeum, którzy dostarczyli stoły, krzesła, koce.
Wycieczka do tego ważnego miejsca pamięci odbyła się przy
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z udziałem nauczycieli szkoły w Leśnej: Barbary Czernikiewicz, Aleksandry Mendak,
Edyty Pożogi, Anny Telki-Maciejskiej, Mirosława Rubinkiewicza
oraz prof. Urszuli Oettingen i Teresy Comber.
W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości spotkanie z postacią pisarza było ważną lekcją historii. Przypomnieniem, że o Polskę można walczyć na różnych polach: z bronią
w ręku, ale też poprzez twórczość literacką.
Urszula Oettingen

ZSP w Bodzentynie: „Ku Niepodległej”

Z okazji przypadającej w tym
roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie klas starszych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie przygotowali dla swoich młodszych
kolegów wystawę poświęconą
twórcom niepodległej Polski;
wysiłkowi zbrojnemu Polaków
w latach 1914 – 1918.
Na wystawie znalazły się fotografie z epoki dokumentujące
czyn zbrojny Legionów Polskich
Józefa Piłsudskiego, wysiłku dyplomatycznego Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wystawa była eksponowana od maja do końca czerwca.
M. Lesisz

ZSP w Bodzentynie: Akcja „GÓRA ZŁOTA”
Po raz kolejny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie
przystąpił do akcji „GÓRA ZŁOTA”. Akcja polegała na zbiórce
„złotych” monet o nominałach
1, 2 i 5 groszowych i trwała od
kwietnia do czerwca. Kwota
zebrana podczas akcji przekazana została do PCK w Skarżysku-Kamiennej w celu dofinansowania letniego wypoczynku dla
najuboższych dzieci. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Do akcji włączyli się
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Wspólnie uzbieraliśmy
8458 sztuk monet o różnych nominałach. Za udział w akcji serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok.
Szkolne Koło PCK, B. Wikło, A. Mazurkiewicz

ZSP w Bodzentynie: Spotkanie ze znanymi
zawodnikami sportów zimowych...

Zdjęcia: Archiwum szkoły

wszyscy przystąpili do udziału w zawodach. Uczestników czekała
walka w czterech konkurencjach: łucznictwo, strzelectwo, bilard
oraz bieganie. Po wyczerpującym udziale we wszystkich konkurencjach, młodzież integrowała się i posilała przy wspólnym ognisku. W tym czasie zespół nauczycieli liczył punkty zdobyte przez
uczniów we wszystkich dyscyplinach, w celu wyłonienia zwycięzców. Rywalizacja była tak zacięta, że niektóre rozstrzygnięcia wymagały dogrywek.
Więcej informacji o wydarzeniu jest dostępnych na oficjalnej
stronie internetowej gminy.
Magdalena Tusień-Kuzka

W ZSP w Bodzentynie jeszcze w czerwcu odbyło się spotkanie
uczniów z zawodnikami sportów zimowych. Uczniów odwiedzili: Józef Łuszczek - dwukrotny Mistrz Świata w biegach narciarskich na
dystansie 15 km; Józef Jarząbek - trener skoczków narciarskich TS
Wisła Zakopane; Jakub Kot - skoczek narciarski - kilkukrotny Mistrz
Polski w Juniorach, Michał Serwetowicz - 12-letni skoczek w klasie
Junior - E, Jan Cudzich - 10-letni skoczek w klasie Junior – E.
K. Bis
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Z życia naszych szkół

11 czerwca uczniowie klasy 3a pod opieką nauczycieli: Marzanny Borek, Beaty Rzadkowskiej i Krzysztofa Bis uczestniczyli
w Zlocie Młodych Programistów na Politechnice Świętokrzyskiej
w Kielcach. Zlot odbywał się w ramach projektu „ProgramujeMy
kielecki”. Podczas zlotu uczniowie mieli okazję wykazać się umiejętnościami, jakie zdobyli uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w ramach projektu pod okiem nauczycieli w swojej szkole.
Podczas warsztatów z robotyki, prowadzonych z wykorzystaniem
klocków LEGO Education oraz komputerów i tabletów ze specjalistycznym oprogramowaniem, uczniowie programowali i starali
się wprowadzać w ruch zbudowane przez siebie roboty oraz zaprogramować mobilne roboty edukacyjne takie jak: drony, roboty
Dash i Dot, Ozoboty czy Edisony.
Zajęcia w ramach projektu „ProgramujeMy kielecki” odbywały
się w okresie od 5 lutego do 24 maja 2018 roku i prowadzone były
przez nauczycieli: p. M. Borek, p. B. Rzadkowską oraz p. K. Bis
podczas których uczniowie stawiali pierwsze kroki w konstruowaniu i „ożywianiu” zbudowanych z klocków LEGO WEDO robotów.
K. Bis

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Szkoła Podstawowa w Śniadce: I Międzyszkolny
Konkurs Pięknego Czytania

Siódmego czerwca w Szkole Podstawowej w Śniadce, odbył
się I Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania zorganizowany
pod hasłem: „Kto czyta, żyje podwójnie”. Wzięło w nim udział 26
uczniów klas 1-7 ze szkół podstawowych gminy Bodzentyn. Najlepsi z najlepszych, czytając fragmenty legend świętokrzyskich
rywalizowali o tytuły „Mistrza” i „Wicemistrza Pięknego Czytania” w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy
6-7. Głównymi celami konkursu były kształtowanie umiejętności
pięknego głośnego czytania oraz wyrabianie nawyku sięgania po
lekturę, która jest przecież doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Uczestników konkursu oceniały trzy komisje. Każdy
z zawodników odczytał dwa fragmenty legend świętokrzyskich.

Oceniano płynność i tempo czytania, dykcję i modulację głosu
oraz sposób interpretacji tekstu. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie z wyłonieniem zwycięzców, ponieważ dobór tekstów
okazał się wysoki, a poziom czytania bardzo wyrównany.
Mistrzami Pięknego Czytania zostali: Aleksandra Skiba (kl. 1-3,
SP Wzdół Rządowy), Angelika Garbacz (kl. 4-6, SP Wzdół Rządowy), Julia Cisek (kl. 6-7, SP Wzdół Rządowy). Wicemistrzami:
Maja Jarosz (kl. 1-3, SP Psary) Oliwia Sikora (kl. 4-6, SP Bodzentyn), Katarzyna Surowiec (kl. 6-7, SP Bodzentyn). Wyróżnienia
otrzymały Wiktoria Kuropatwa (SP Śniadka) i Gabriela Milanowska (SP Leśna).
Zwycięzcy z rąk Pani Dyrektor Patrycji Skrobisz-Kurygi otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś pozostali
dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!
Justyna Pielas

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym: Święto Patrona

Zdjęcie: Archiwum szkoły

ZSP w Bodzentynie: Zlot Młodych Programistów...

Od 1995 r., w każdy ostatni piątek maja, Szkoła Podstawowa
we Wzdole Rządowym obchodzi Święto Patrona: Oddziału Armii
Krajowej ,,Wybranieccy”. Dodatkowo, w 2005 r. wzdolskie gimnazjum przyjęło imię „Wybranieckich”.
Podczas tegorocznych obchodów odsłonięto dwie tablice.
Pierwsza została poświęcona Franciszkowi Sadzy - porucznikowi
Wojska Polskiego, ps. „Bej”, „Orkan”, „Olek”. Wydarzenie to było
okazją przypomnienia sylwetki dowódcy; absolwenta szkoły i wieloletniego wychowawcy. Druga tablica, upamiętniająca 100-lecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości, powstała z inicjatywy
Rady Rodziców. Obie tablice zostały poświęcone przez księdza
Tomasza Szotę. Na zakończenie tej części obchodów uczniowie
klas piątych i członkowie szkolnego chóru przedstawili program
artystyczny poświęcony tym którzy odeszli…
Po Mszy Świętej w intencji Szkoły oraz Ojczyzny i Poległych
w jej obronie, wszyscy udali się przed pomnik poświęcony pomordowanym i poległym w czasie II wojny światowej mieszkańcom
Wzdołów. Pomnik ten został wykonany w 1965 r. Teraz natomiast
z inicjatywy Pani prof. UJK Urszuli Oettingen i przy pomocy Pana
Dariusza Skiby - Burmistrza MiG Bodzentyn, pomnik odnowiono;
wmontowano nowe tablice i godło. Po poświęceniu pomnika, delegacje gości oraz uczniów złożyły wiązanki i zapaliły znicze.
Kolejnym punktem programu było zasadzenie na placu przed
budynkiem szkoły „Dębu pamięci”. Dąb został poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Na zakończenie wydarzeń uczniowie zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny, którego mottem było hasło: ,,Za wiarę, która
kłamać nie umie, za moc, która dała im czyny …”.
Tegoroczne święto umożliwiło uczniom spotkanie z historią
swoich patronów oraz pozwoliło uczcić pamięć tych, którzy ofiarowali swoje życie za wolność Ojczyzny.
J. Wojkowski
Szczegółowa relacja z wydarzenia na stronie www.bodzentyn.pl.
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Zdjęcie: Z. Biber, skarżysko24.pl

Czerwcowe uroczystości
na Wykusie

Wśród prawie 200 uczestników rajdu z Bodzentyna wyjechali mieszkańcy, w tym członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej "Łysica-Sabat" oraz goście
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno.
W trzecią sobotę czerwca
na Wykusie obchodziliśmy
coroczne uroczystości
upamiętniające Świętokrzyskie Zgrupowania Partyzanckie Armii Krajowej
„Ponury” – „Nurt”.
Podczas tegorocznych obchodów po raz pierwszy odbył się Rajd Rowerowy „Wykus 2018”, w którym wzięło
udział blisko 200 rowerzystów
z regionu świętokrzyskiego.
Cykliści wyruszyli z pięciu miejscowości: Bodzentyna, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic,
Suchedniowa, Wąchocka.
Celem rajdu było upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość, a w szczególności żołnierzy Armii Krajowej
walczących pod dowództwem

płk. Jana Piwnika „Ponurego”
i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Organizatorami
z gminy Bodzentyn byli: Urząd
Miasta i Gminy w Bodzentynie, Stowarzyszenie Siekierno
Nasza Ojczyzna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej
Katarzyny i Doliny Wilkowskiej
„Łysica-Sabat”.
Wytyczone zostały dwie trasy: dla dzieci i dla dorosłych.
Trasę
dziecięcą
prowadził
Wojciech Kózka, dorosłych –
Janusz Maciejski. Grupy ze
wszystkich pięciu miejscowości
spotkały się na mecie rajdu, która znajdowała się na Wykusie.
Na trasie rowerzyści zbierali
okolicznościowe pieczątki oraz
mogli wysłuchać pogadanek na
tematy związane z wydarzeniami, które miały miejsce na Wy-

kusie. Na mecie rajdu, każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Wyłoniono również
najmłodszego i najstarszego
uczestnika rajdu, oraz wręczono wyróżnienia za najciekawszy sposób prezentacji barw
biało-czerwonych. Podczas zakończenia rajdu zasadzono potomka słynnego dębu „Bartek”
w 100. Rocznicę Odzyskania
Niepodległości w hołdzie Żołnierzom „Ponurego” i „Nurta”.
Popołudniowe uroczystości
na Wykusie rozpoczęły się jak
co roku od Mszy Świętej. Po
nabożeństwie wręczono Honorową Policyjną Odznakę Zasługi imienia „Ponurego”. Odznaczenia otrzymali pośmiertnie
podkomisarz Mariusz Koziarski
z Wrocławia, który zginął na
służbie podczas akcji zatrzy-

mania niebezpiecznych przestępców i francuski pułkownik
policji Arnaud Beltrame, który
oddał życie ratując zakładniczkę oraz nadkomisarz Grzegorz
Chuchmała z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, który
wielokrotnie przyczynił się do
ustalenia sprawców brutalnych
i najcięższych przestępstw.
W tej podniosłej chwili naszą
Gminę reprezentował zastępca
burmistrza Andrzej Jarosiński
z radną Jolanta Moskwą, którzy
po apelu poległych złożyli kwiaty przed kapliczką partyzancką.
Nie zabrakło naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn, która grała podczas
mszy świętej i policyjnego ceremoniału.
/EŚ/

Na początku czerwca obchodziliśmy dwie rocznice
pacyfikacji, pierwszego
czerwca - Bodzentyna,
trzeciego czerwca w miejscowości Psary-Podlesie.
Uroczystości te wraz z rocznicą pacyfikacji między innymi
w Woli Szczygiełkowej i Dębnie wpisują się w cykl wydarzeń w naszym regionie, które
upamiętniają dni mordu na polskich obywatelach. Tegoroczne
uroczystości w obu miejscowo-

ściach rozpoczęto mszą świętą, po której hołd bestialsko
pomordowanym oddały delegacje władz samorządowych,
uczniów, nauczycieli, harcerzy
i mieszkańców gminy, składając
wiązanki i zapalając znicze pod
pomnikami w miejscach pamięci
pomordowanych ofiar.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości oraz wszystkim
przybyłym.
Oprac. EŚ

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

75 rocznica Pacyfikacji Podlesia oraz Bodzentyna
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Odeszły na zawsze
BARBARA WACHOWICZ
7 czerwca zmarła Barbara
Wachowicz autorka książek,
spektakli, wystaw, programów
radiowych i telewizyjnych poświęconych pamięci wielkich Polaków.
O swoich ulubionych bohaterach
historycznych i literackich opowiadała posługując się piękną
polszczyzną. Mocno związana
z regionem świętokrzyskim, od
lat wracała na „Żeromszczyznę”,
czemu dała wyraz w swojej książce „Ciebie jedną kocham”.
W październiku 2014 r. była gościem w Psarach-Starej Wsi,
gdzie wzięła udział w obchodach 150. rocznicy urodzin pisarza
i odsłonięcia pomnika w miejscu budynku szkoły, do której w latach
1873-1874 uczęszczał Stefan Żeromski.
Odeszła wielka propagatorka polskości. Miłość do kraju przekazywała swoim życiem i twórczością. Była wielką damą polskiej
literatury. Zapamiętamy jej postać w fioletach, bo ten kolor był jej
ulubionym. Spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
MJR JÓZEFA ŻYCIŃSKA
W dniu 4 czerwca zmarła mjr
Józefa Życińska pochodząca
ze wsi Wołów w gminie Bliżyn,
służyła w oddziale Jana Piwnika
„Ponurego”. Jej mężem był Aleksander Życiński ps. „Wilczur”, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość. Po wojnie wspólnie działali w podziemiu
antykomunistycznym. W 1948 r.
obydwoje dostali się w ręce Urzędu Bezpieczeństwa, byli przesłuchiwani i okrutnie torturowani. Aleksandra Życińskiego skazano trzykrotnie na karę śmierci, Józefę Życińską na siedem lat więzienia.
Mjr Józefa Życińska głosiła prawdę o Polsce. Kiedy od 2011 r.
zaczęto obchodzić 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych zawsze była obecna na tych uroczystościach. W gminie
Bodzentyn była głównym gościem obchodów w 2014 r. w Siekiernie
-Podmieściu i w 2016 r. w Leśnej. Spoczęła na cmentarzu w Bliżynie obok prochów męża.
Urszula Oettingen
STANISŁAWA STEFAŃCZYK

Zdjęcie: Archiwum gminy

Dnia 17 sierpnia 2018 roku
po ciężkiej chorobie zmarła Stanisława Stefańczyk, sołtys sołectwa Ściegnia, a także wieloletnia nauczycielka w szkołach
podstawowych w Fanisławicach
w latach 1967 - 1981 oraz w Leśnej Starej Wsi w latach 1981 1999.
Funkcję sołtysa nieprzerwanie pełniła od roku 1994. Od
24 lat cały czas była aktywna, nawet w trakcie choroby angażowała się w sprawy swojego sołectwa dbając o jego rozwój, a także
o to, aby mieszkańcom wiodło się lepiej. Na sesjach Rady Miejskiej
niejednokrotnie zgłaszała wnioski informując władze o tym, co się
dzieje w sołectwie i czego brakuje mieszkańcom.
W roku 2008 została wyróżniona za działalność na rzecz mieszkańców Ściegni otrzymując tytuł Sołtysa Roku 2007.
Spoczęła na wzdolskim cmentarzu parafialnym.
/EŚ/

75 rocznica
pacyfikacji Woli
Szczygiełkowej
Zdjęcie: Archiwum prywatne
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Tak jak w poprzednich
latach, także i w tym roku
społeczność Woli Szczygiełkowej oddała hołd wojennym swoim krajanom,
którzy złożyli swe życie
Bogu i Ojczyźnie podczas
II wojny światowej.
27 maja w Miejscu Pamięci,
którego historię doskonale zna
młodsze i starsze pokolenie
Woli Szczygiełkowej, odbyła się
uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca ofiary hitlerowskiego terroru czasu wojny.
Uroczystość była częścią
realizowanego przez Stowarzyszenie i Zespół „Wolanie spod
Łysicy” oraz współfinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy
Bodzentyn projektu pod nazwą
„Z przeszłością w przyszłość''.
Przypadającą w tym roku
75 rocznicę pacyfikacji miejscowości Wola Szczygiełkowa
zorganizowano tradycyjnie przy
miejscowym krzyżu nieopodal
szkoły, w miejscu pierwszego
pochówku, tych których Niemcy
z rozkazu „Kata Łysogór ''- Alberta Schoustera rozstrzelali na
oczach swych bliskich 25 maja
1943 roku.
Zebranych licznie mieszkańców Woli Szczygiełkowej, w tym
rodzin poległych oraz przedstawicieli gminnych i powiatowych
władz samorządowych powitali
gospodarze wsi: Sołtys, Aneta Jarosińska i Radna, Bożena Wyglądacz. Mszę Świętą
w intencji mieszkańców wsi po-

ległych podczas II wojny światowej odprawili: ksiądz prałat Jan
Tusień - wnuk rozstrzelanego
podczas pacyfikacji oraz proboszcz parafii Dębno - ksiądz
Marian Jakubowski.
Następnie
przedstawiciele
samorządu gminy, powiatu kieleckiego i gospodarze złożyli
wiązanki kwiatów. Minutą ciszy
uczczono poległych w czasie
wojny mieszkańców przy miejscowym pomniku.
Znaczącym dopełnieniem uroczystości były słowa Burmistrza,
Dariusza Skiby, który podkreślił
znaczenie obchodzonej w tych
dniach rocznicy przez mieszkańców Woli Szczygiełkowej i gminy
Bodzentyn, naznaczonej wieloma miejscami kaźni i poświęcenia naszych przodków, którzy są
dziś dla nas bohaterami.
Na zakończenie uroczystości
działający przy Stowarzyszeniu
Zespół Wolanie spod Łysicy
oraz Zosia Kita i Natalia Pepaś
zaprezentowali montaż słowno
-muzyczny odwołujący się do
zdarzeń, które miały tu miejsce
dokładnie 75 lat temu.
Cała
społeczność
Woli
Szczygiełkowej stara się nie
zapominać o „cichych bohaterach'' tej ziemi, troszcząc się
o miejsca pamięci narodowej,
licznie uczestnicząc w obchodach rocznic historycznych
i kultywując pamięć o przeszłości, tak ważnej dla przyszłości
przyszłych pokoleń i naszej tożsamości narodowej.
Bożena Wyglądacz
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Decyzje starosty
kieleckiego
w sprawie
ustalenia
własności
gruntów
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W kolejnych latach wychowankowie Zygmunta Sitka
poprzez ciąg sukcesów
rozsławili imię Klubu „Jodła” Bodzentyn na arenie
Polski i poza granicami
kraju.
W lipcu 1976 r. Ministerstwo
Oświaty i Wychowania wytypowało zawodników bodzentyńskiego liceum do reprezentowania kraju na międzynarodowych
zawodach
sprawnościowoobronnych w Bułgarii. W składzie reprezentacji Polski znaleźli się: Jolanta Sitek, Renata
Sitek, Irena Gałek, Teresa Obara, Cezary Biskup, Adam Skrzyniarz, Ryszard Tusień i Lech
Jurkiewicz. Do największych
sukcesów Klubu „Jodła” należy zaliczyć zdobycie w 1977 r.
mistrzostwa Polski w biathlonie
w Zakopanem w biegu na 20 km
przez Jerzego Szydę i zajęcie III
miejsca w biegu na 10 km przez
tego zawodnika. Było to prawdziwe trzęsienie zakopiańskiej
ziemi, gdyż do tej pory wyłącznie górale dzielili się medalami
w tej konkurencji.
Również w 1977 r. na kolejnych Mistrzostwach Polski w Biathlonie w Szklarskiej
Porębie drużyna: Stanisław
Skrzyniarz, Adam Skrzyniarz
i Jerzy Szyda zdobyła brązowy
medal. Zawodnik MKS „Jodła”
Bodzentyn Jerzy Szyda zostaje
powołany do biathlonowej kadry
olimpijskiej. W 1978 r. miasto
Kielce jest organizatorem Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Sportach Obronnych.
Na tej spartakiadzie zawodnicy
„Jodły” zdobyli komplet medali,
zajmując w klasyfikacji ogólnej
I miejsce w kraju.
W 1979 r. na Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Ustrzykach Dolnych drużyna dziewcząt: Renata Sitek,
Anna Sitek, Bożena Barwicka
i Jolanta Sikora wywalczyła złoty medal. Drużyna chłopców:
Krzysztof Ledwójcik, Zbigniew
Kuropatwa, Marek Krak, Marek
Tusień i Władysław Wzorek zajęła IV miejsce. Na Centralnych
Zawodach „Sprawni jak żołnierze” w 1979 r. Renata Sitek,

Anna Sitek, Bożena Barwicka
i Jolanta Sikora zdobyły złoty
medal. Indywidualnie najlepszą
zawodniczką w kraju w tych zawodach została Anna Sitek.
Na kolejnych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Biathlonie rozgrywanych w bardzo
mroźnych warunkach w Gołdapi w 1980 r. zawodnicy MKS
„Jodła” zajęli IV miejsce zarówno w kategorii dziewcząt jak
i chłopców. Klub reprezentowali:
Renata Sitek, Anna Sitek, Bożena Barwicka, Jolanta Sikora,
Bożena Komisarczyk, Jarosław
Łapka, Krzysztof Ledwójcik,
Zbigniew Kuropatwa i Władysław Wzorek. Również w 1980
r. na I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Sportach
Obronnych największy sukces
odniosła Renata Sitek zajmując
I miejsce w trójboju obronnym,
a jej młodsza siostra Anna zdobyła II miejsce. Na tych samych
zawodach Krzysztof Ledwójcik
uplasował się na miejscu III.
W tym czasie Renata Sitek
i Anna Sitek zostały powołane
do kadry Polski w biathlonie
i w sportach obronnych. W 1981
r. wystartowały w Międzynarodowych Zawodach Biathlonowych w Smoleńsku, gdzie
w biegu sztafetowym wraz z koleżankami z Zakopanego zajęły
III miejsce. Również w 1981 r.
w Zawodach Ogólnopolskich
o Puchar Szkolnego Związku
Sportowego w Biathlonie w Jakuszycach Renata Sitek zdobyła I miejsce, a Anna Sitek miejsce II w biegu na 5 km.
W okresie stanu wojennego
w Polsce ograniczono organizację wielu zawodów sportowych. Pomimo trudności na
Mistrzostwach Polski w Krośnie
w 1982 r. grupa dziewcząt: Janina Bartkiewicz, Urszula Nowak, Elżbieta Matysek i Bożena
Komisarczyk zajmuje I miejsce,
zaś chłopcy w składzie: Jarosław Łapka, Roman Wójcicki,
Zbigniew Kuropatwa i Dariusz
Szpakowski zdobywają II miejsce.
Anna Sitek reprezentuje
w tym czasie Polskę startując
w zawodach biathlonowych
w Niemczech, Czechosłowa-

Zdjęcia: Archiwum prywatne

Zygmunt Sitek trener sportowców
z Bodzentyna, cz. 2

Drużyna z Bodzentyna na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej, pierwszy z prawej Zygmunt Sitek, Gołdap 1980 r.
cji, Bułgarii i Rosji. Od 1982 do
1990 r. w okresie letnim Anna
Sitek wraz ze swoją siostrą Renatą, z dużymi sukcesami biorą
udział w Zawodach Międzynarodowych w Sportach Obronnych
w Rosji, Czechach, Bułgarii,
Niemczech, Białorusi, na Węgrzech. W 1983 r. na Międzynarodowych Zawodach w Sportach Obronnych na Węgrzech
zawodniczki MKS „Jodła” Renata i Anna Sitek zdobyły brązowy
medal w konkurencji pojedynek
strzelecki.
W latach 1982-1988 w kadrze
Polski w biathlonie oraz w letnich sportach obronnych oprócz
Anny i Renaty Sitek znaleźli się
następujący zawodnicy MKS
„Jodła”: Janina Bartkiewicz,
Nina Zięcik, Jarosław Comber,
Stanisław Comber, Cezary Biskup, Krzysztof Ledwójcik, Jacek Nowak, Zbigniew Kuropatwa, Jarosław Łapka. W 1983 r.
na
Mistrzostwach
Polski
w Biathlonie Letnim w Ustrzykach Dolnych sztafeta chłopców
z MKS „Jodła” Bodzentyn zajęła
II miejsce. Sukces ten wywalczyli: Jarosław Comber, Jacek
Nowak, Jan Marzec i Jarosław
Szczurek. Również w tym roku
największy sukces odniósł Jarosław Comber. Podczas Mistrzostw Polski w Biathlonie
rozgrywanych w Dusznikach
Zdrój pokonał wszystkich rywali
i zdobył złoty medal w biegu na
4,5 km i brązowy medal w biegu
na 6 km.
W 1984 r. we wszystkich eliminacjach do Ogólnopolskiej
Spartakiady Młodzieży i Mistrzostw Polski rozgrywanych
w Zakopanem, Ustrzykach Dolnych, Krośnie i Szklarskiej Porębie zawodnicy MKS „Jodła”

Anna i Renata Sitek ze swoim
tatą na Mistrzostwach Polski
w letnich sportach obronnych w Krośnie, 1982 r.
Bodzentyn: Jarosław Comber,
Jan Marzec, Jarosław Szczurek i Jacek Nowak zajmowali
czołowe lokaty. Po udanych
startach w tych zawodach Jarosław Comber i Jan Marzec
zostali powołani do kadry Polski
w biathlonie. Jeszcze w tym sezonie Jarosław Comber z dużymi sukcesami startował w zawodach biathlonowych w Bułgarii,
Norwegii i Rosji, rozsławiając
ziemię świętokrzyską poza granicami kraju. Za sprawą sportowych wyczynów Jarosława
Combera bardzo głośno zrobiło się o Klubie „Jodła”, z małej
świętokrzyskiej miejscowości.
W tych latach oprócz wymienionych zawodników duże
sukcesy sportowe odnoszą
również: Wojciech Szyda, Jacek Mazurkiewicz, Tomasz Majewski i Edward Sito. W 1985 r.
zawodniczka MKS „Jodła” Anna
Sitek, będąc studentką WSP
w Kielcach, startuje w Akademickich Mistrzostwach Polski
w Sportach Obronnych w Bydgoszczy i zdobywa złoty medal
w konkurencji trójbój obronny.
Urszula Oettingen
Anna Sitek

