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W numerze
Nowe komputery 
dla naszych szkół

Gmina Bodzentyn zrealizo-
wała zamówienie publiczne na 
kwotę 63.843,15 zł. Sprawdź, 
które szkoły otrzymały nowe 
doposażenie.

 Czytaj, str. 3

Setki tysięcy złotych  
dla Ośrodka Zdrowia

Ponad 750 tysięcy zło-
tych na remont i doposażenie 
ośrodków zdrowia w gminie 
Bodzentyn otrzymamy z Unii 
Europejskiej. Dyrektor Samo-
rządowego Zakładu Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej pod-
pisała właśnie pre-umowę w 
tej sprawie.

 Czytaj, str. 5

Wybory do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej 

Już 31 marca odbędą się 
wybory do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Bodzentynie.

 Czytaj, str. 6
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Podsumowanie akcji 
„Kocham, więc badam!”

Gmina Bodzentyn i Samo-
rządowy Zakład Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej 
wraz z Fundacją „Słonecz-
na Przyszłość” w dniach 
23-25 lutego wspólnie zor-
ganizowali akcję „Kocham, 
więc badam!”.

Bodzentyn był piątą miejsco-
wością na mapie województwa 
świętokrzyskiego, w której za-
parkował specjalistyczny ambu-
lans i  pierwszą, która umożliwi-
ła rodzicom i ich dzieciom udział 
w trwającej aż trzy dni akcji.

Przebadano 120 małych pa-
cjentów, u których łącznie wyko-
nano 360 badań w ramach pro-
filaktyki onkologicznej. Badania 
te skierowane były do dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 roku 
życia.

Na pokładzie ambulansu, ra-
diolog dziecięcy – lekarz Daniel 
Hołownia każdemu małemu pa-
cjentowi wykonywał trzy badania 
nowoczesnym sprzętem USG 
i dokonywał oceny stanu zdro-
wia następujących obszarów: 

szyi, jamy brzusznej, u chłopców 
moszny, a u dziewczynek narzą-
dów miednicy mniejszej. Bada-
nia ultrasonograficzne miały na 
celu wykrycie bądź wykluczenie 
zmian nowotworowych u dzie-
ci. Rodzice badanych otrzymali 
wyniki badań swoich dzieci oraz 
zalecenia konsultacji lekarskich 
w związku z ewentualną dalszą 
diagnostyką.

Akcja cieszyła się wśród 
mieszkańców naszej gminy 
ogromnym zainteresowaniem. 
Dzięki zaangażowaniu przed-

stawicieli fundacji, lekarza bada-
jącego dzieci oraz wolontariuszy 
z gminy Bodzentyn, w ambu-
lansie panowała przyjemna at-
mosfera, a mali pacjenci bez 
najmniejszego oporu i niechęci 
poddawali się badaniom.

Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn, Pan Dariusz Skiba po-
darował na rzecz Fundacji 32” 
telewizor LED, który zostanie 
zamontowany w ambulansie, 
aby małym pacjentom umilić 
czas w oczekiwaniu na badania. 

Justyna Wiśniewska
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Stowarzyszenie „Miejska 
Góra” działając na rzecz 
rozwoju Celin i Podgórza, 
w lutym złożyło wniosek 
dotyczący pozyskania 
środków na budowę świe-
tlicy wiejskiej „Lokalnej 
Grupy Działania Wokół 
Łysej Góry”. 

Planowana inwestycja ma być 
sfinansowana w 100% z fun-
duszy zewnętrznych. Prężnie 
działające członkinie stowarzy-
szenia przy pomocy pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy Bo-
dzentyn oraz Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki, chcą 
zbudować obiekt ze środków 
pochodzących z  programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Złożony wniosek 
obecnie jest oceniany i spraw-
dzany pod względem meryto-
rycznym. Całkowita kwota o jaką 
wystąpiono w ramach tego zada-
nia to ponad 250 000,00 zł.

Świetlica pełniąc funkcję spo-
łeczno-kulturalną będzie służyć 
mieszkańcom gminy Bodzentyn 

a szczególnie sołectwom Celiny 
i Podgórze. Wybudowany obiekt  
będzie posiadał dużą salę wraz 
z zapleczem technicznym, bę-
dzie miejscem aktywności grup 
artystycznych, miejscem spo-
tkań dorosłych mieszkańców 
i dzieci. Niewątpliwie będzie słu-
żył on również organizacji spo-

tkań wiejskich, które dotychczas 
niejednokrotnie musiały odby-
wać się w prywatnych pomiesz-
czeniach. W dalszych planach 
jest również zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy w sposób 
umożliwiający korzystanie z ca-
łego placu przez najmłodszych 
oraz dorosłych użytkowników.

Wykonania dokumentacji 
projektowej dla trzech obiektów 
podjęła się jedna firma. Ponadto 
projekt świetlicy w Celinach sfi-
nansowany został przez LGD, na-
tomiast projekt dla Dąbrowy Gór-
nej oraz Siekierna sfinansowano 
z innych zródeł.

/MGCKiT/
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Dofinansowanie na budowę świetlicy 

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Coraz bliżej do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
w Świętej Katarzynie

W dniu 27 lutego br. Bur-
mistrz Dariusz Skiba pod-
pisał z firmą Schwander 
Polska sp. z o.o. umowę na 
opracowanie dokumenta-
cji technicznej dotyczącej 
rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków 
w Świętej Katarzynie. 

Firma projektowa została wy-
brana w przetargu nieograniczo-
nym, na który wpłynęły 3 oferty, 
zaś wartość podpisanej umowy 
to 55.350,00 zł brutto. Oczysz-
czalnia w Świętej Katarzynie 
o przepustowości 150m3/dobę 
została wybudowana w 1998 
r. i od tamtego okresu nie była 
poddawana większym remon-
tom. Początkowo obsługiwała 

tylko mieszkańców Św. Katarzy-
ny, jednak z uwagi na rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej, rozwój bu-
downictwa jednorodzinnego oraz 
coraz większą liczbę turystów 
konieczna jest jej rozbudowa do 
650 m3/d. Zastosowana tech-
nologia membranowa zapewni 
dodatkowo, oczyszczanie  ście-
ków z bakterii oraz z większości 
wirusów. Roboty budowlane do-
tyczące rozbudowy i moderniza-
cji oczyszczalni planowane są 
na rok 2018. Na dofinansowa-
nie tego przedsięwzięcia gmina 
Bodzentyn podpisała w grudniu 
2016 r. pre-umowę w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Działania 4.3 „Gospodarka wod-

no-ściekowa”. Unijne dofinanso-
wanie będzie stanowiło ponad 
4 mln zł, tj. 80% kosztów kwali-
fikowanych. Wniosek pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Święta 
Katarzyna – rozbudowa i moder-

nizacja oczyszczalni ścieków” 
znalazł się wśród 14 projektów 
wybranych przez Zarząd Wo-
jewództwa do dofinansowania, 
w ramach konkursu, na który 
wpłynęło ogółem 29 wniosków. 

/JG/

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Tak będzie wyglądała świetlica
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Sprzęt komputerowy dla szkół
17 lutego 2017 r. Gmi-
na Bodzentyn dokonała 
otwarcia ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego na 
„Zakup i dostawę sprzętu 
komputerowego na potrze-
by Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego 
w Psarach-Starej Wsi 
i Szkoły Podstawowej im. 
Poetów Doliny Wilkowskiej 
w Świętej Katarzynie”.

Termin realizacji zamówienia 
upłynął 28 lutego 2017 roku. Do 
tego czasu swoje oferty do sie-
dziby Urzędu przesłało dwana-
ście firm. Najbardziej korzystną 
kwotę; 63843,15zł przedstawiło 
przedsiębiorstwo F.H.U. HORY-
ZONT.

Zamówienie obejmuje zakup 
oraz dostawę sprzętu kompu-
terowego do poszczególnych 
szkół, w tym dla Szkoły Podsta-

wowej w Psarach–Starej Wsi. 
Jest to jedenaście komputerów 
stacjonarnych z monitorami 
oraz oprogramowaniem, dwa 
laptopy z oprogramowaniem, 
tablica interaktywna 80 cali, pro-
jektor krótkoogniskowy o prze-
kątnej 79 cali umożliwiający wy-

świetlenie obrazu z odległości 1 
m z komunikacją wi-fi i wbudo-
wanymi głośnikami, switch LAN 
10/100/1000 16-portowy. Przed-
miot zamówienia dla Szkoły 
Podstawowej im. Poetów Doliny 
Wilkowskiej w Świętej Katarzy-
nie obejmuje natomiast zakup 

dziesięciu  komputerów z opro-
gramowaniem.

Wszystkie urządzenia stano-
wiące przedmiot zamówienia 
muszą być fabrycznie nowe  
oraz pochodzić z produkcji bie-
żącej. Ponadto dostarczony 
sprzęt musi spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów oraz 
norm. Należy przy tym zazna-
czyć, że wykonawca ponosi peł-
ną odpowiedzialność cywilną za 
szkody wyrządzone innym oso-
bom, w przypadku gdy szkoda 
powstała z przyczyn tkwiących 
w dostarczonym sprzęcie.

9 marca 2017 roku pracowni-
cy przedsiębiorstwa F.H.U. HO-
RYZONT wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta i Gminy w Bo-
dzentynie dostarczyli sprzęt do 
szkół. Mamy nadzieję, że nowe 
komputery, które zastąpiły sta-
re ponad 13 letnie będą służyły 
uczniom przez wiele lat.

Dagmara Zagórska

Współpraca gminy z Politechniką Świętokrzyską
W styczniu 2017 r. Gmina 
Bodzentyn zawarła z Po-
litechniką Świętokrzyską 
porozumienie o współpra-
cy. W imieniu Politechniki 
porozumienie podpisał JM 
Rektor prof. dr hab. inż. 
Wiesław Trąmpczyński,  
w imieniu Gminy Bodzentyn 
- Burmistrz Dariusz Skiba. 

Politechnika, jako jedyna 
w regionie uczelnia techniczna 
o statusie uniwersyteckim, ofe-
ruje miastu Bodzentyn wsparcie 
merytoryczne dla działań rewitali-
zacyjnych terenu wokół ruin pała-
cu biskupów krakowskich, doliny 
rzeki Psarki i stawów biskupich. 
Studenci Wydziału Budownictwa 
i Architektury pod opieką dr. hab. 
inż. arch. Lucjana Kamionki – 
Kierownika Katedry Architektury 
i Urbanistyki oraz dr. inż. arch. 
Marka Barańskiego, w ramach 
projektu semestralnego, prak-
tyk zawodowych i dyplomowych 
będą opracowywać dokumenta-
cję architektoniczną rewitalizo-
wanych przestrzeni publicznych 
Bodzentyna. 

Studenci wezmą udział w kon-
kursie na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu wokół 
murów pałacu i stawów bisku-

pich wraz z tzw. „małą targowicą” 
i parkingiem przy kościele para-
fialnym, projektowanym amfite-
atrem/muszlą koncertową oraz 
ścieżką edukacyjną wzdłuż sta-
wów. Przedstawią również pro-
pozycje dotyczące rewaloryzacji 
biskupiej rezydencji i uporząd-
kowania zieleni mającej na celu 
m.in. uczytelnienie bryły pałacu 
w krajobrazie.

Prace konkursowe posłużą 
przy opracowywaniu przez Gmi-
nę dokumentacji projektowo-wy-
konawczej rewitalizowanych 
terenów Bodzentyna  w związku 
z zamiarem ubiegania się o środ-
ki unijne w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. Rozwiąza-
nia koncepcyjne będą wcześniej 
konsultowane z mieszkańcami 
i zainteresowanymi podmiotami 
w celu wybrania opcji najbardziej 
przyjaznej i odpowiadającej po-
trzebom osób korzystających. 

Współpraca z Politechniką 
Świętokrzyską to również promo-
cja tej uczelni wśród młodzieży 
i mieszkańców Gminy Bodzentyn 
pod kątem podejmowania stu-
diów na kierunkach technicznych. 
W ramach współpracy Gmina Bo-
dzentyn zobowiązała się do udo-

stępnienia zabytkowych obiektów  
dla celów zwiedzania oraz dydak-
tycznych, w tym odbywania prak-
tyk i realizacji prac dyplomowych, 
projektowych i plenerowych, zor-
ganizowania wystaw prac oraz 
zabezpieczenia zakwaterowania 
i wyżywienia studentom. Dzia-
łania te z ramienia Gminy Bo-
dzentyn koordynować będą dr 
hab. prof. UJK Urszula Oettingen 
– Przewodnicząca Społecznej 
Rady Kultury, Ochrony Dziedzic-
twa Kulturowego i Przyrodnicze-
go oraz Polityki Społecznej Mia-
sta i Gminy Bodzentyn i Justyna 
Gawlik – Inspektor ds. pozyski-
wania środków unijnych UMiG 

w Bodzentynie.
Gmina już od kilkunastu mie-

sięcy przygotowuje się do rewita-
lizacji zdegradowanych obszarów 
miasta Bodzentyn. W listopadzie 
ubiegłego roku Rada Miejska 
uchwaliła „Program Rewitalizacji 
Gminy Bodzentyn na lata 2016-
2023” – podstawowy dokument 
przy ubieganiu się o środki unij-
ne na rewitalizację. Dokument 
ten jest obecnie oceniany przez 
Urząd Marszałkowski. 

Nabór wniosków o dofinanso-
wanie inwestycyjnych projektów 
rewitalizacyjnych w gminach jest 
planowany w III kwartale br. 

Urszula Oettingen, JG
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W celu kultywowania tra-
dycji oraz popularyzacji 
języka gwarowego Regionu 
Świętokrzyskiego, w Szkole 
Podstawowej im. Poetów 
Doliny Wilkowskiej w Świę-
tej Katarzynie odbyło się 
Pierwsze Dyktando Gwa-
rowe. 

Licznie przybyli uczestnicy 
mieli przed sobą nie lada wy-
zwanie, z którym, jak się później 
okazało, każdy poradził sobie 
świetnie!

W pierwszej części rywaliza-
cji o tytuł „Mistrza Gwary Świę-
tokrzyskiej" uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością języka 
gwary naszego regionu, pisząc 
ze słuchu wiersz autorstwa zna-
nej ludowej poetki z Wilkowa, 
Pani Katarzyny Zaborowskiej 
zatytułowany „Kukoj kukułec-
ko", podyktowany przez Panią 
Agnieszkę Barcikowską, a na-
stępnie „przetłumaczyć” ten tekst 
na język literacki. W drugiej czę-
ści należało napisać znaczenie, 
definicje wyrazów i zwrotów gwa-
rowych oraz całych zdań, posłu-
gując się językiem literackim.

Jury, po sprawdzeniu prac, 
stwierdziło jednogłośnie, iż wszy-
scy uczestnicy wypadli świetnie, 
a liczba błędów w poszczegól-
nych pracach wahała się od 4 do 
7. Najlepsza okazała się pisem-
na wypowiedź Pani Beaty Koło-
mańskiej, która zajęła pierwsze 
miejsce. Na szczególne uznanie 
zasługują również najmłodsze 
uczestniczki dyktanda: Nata-
lia Januchta oraz Daria Kózka 

- uczennice gimnazjum, które 
pomimo młodego wieku świetnie 
znają zwroty pochodzące z gwa-
ry świętokrzyskiej.

Dyktando zorganizowane zo-
stało przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Świętej Katarzyny i Doliny 
Wilkowskiej „Łysica Sabat” oraz 
Miejsko-Gminne Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Bodzentynie. Pa-
tronat honorowy sprawował Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

– Pan Dariusz Skiba.
Wszystkim uczestnikom pierw-

szej edycji serdecznie dzięku-
jemy za kultywowanie języka 
gwarowego i udział w dyktan-
dzie. Gwara to skarbnica wiedzy 
o przeszłości, nośnik kultury, tra-
dycji i obyczajów. Należy ją pielę-
gnować i ocalać od zapomnienia 
Gratulujemy  sukcesów i zapra-
szamy za rok na kolejną edycję.

Dagmara Zagórska

W niedzielne popołudnie, 
26 lutego 2017 roku, sala 
Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie wypełniła 
się po same brzegi publicz-
nością. 

Wszystko oczywiście za spra-
wą wydarzenia, które na stałe 
wpisało się w grafik cyklicznych 
imprez w naszej gminie. "Bo-
dzentyńskie Ostatki" zorganizo-
wane zostały już po raz piąty.

Licznie przybyłe zespoły 
z gminy Bodzentyn prezento-
wały swój dorobek artystyczny 
oraz wokalny. W tym roku mo-
gliśmy usłyszeć nie tylko ludowe 
utwory, ale zobaczyć specjalnie 
przygotowane na tę okazję ob-
rzędy związane z ostatkami oraz 
Popielcem. Artyści włożyli wiele 
wysiłku oraz poświęcili mnóstwo 
czasu na przygotowanie scen, 
które niegdyś rozgrywały się pod 
strzechami domów.

Wspaniale bawiąca się pu-
bliczność nagradzała występy 

wszystkich zespołów gromkimi 
brawami oraz wołaniem "bis"! 

W tym roku na scenie gościli-
śmy następujące zespoły:

"Furmani"
 "Krejzolki"
"Świętokrzyskie Jodły"
"Wzdolskie Kołowrotki"
"Wolanie spod Łysicy"
"Wilkowianie"
"Miejska Góra"
 "Dąbrowa"
"Leśnianie"
Organizatorzy imprezy; Miej-

sko-Gminne Centrum Kultury 
i Turystyki oraz Urząd Miasta 
i Gminy w Bodzentynie zadbali 

o to, aby podczas wspólnego 
biesiadowania było nie tylko we-
soło, ale i smacznie. Organizato-
rzy częstowali pączkami dbając, 
aby publiczność miała siłę do 
dalszego oklaskiwania artystów.

Impreza zakończyła się po-
dziękowaniami ze strony Bur-
mistrza - Dariusza Skiby oraz  
Dyrektora MGCKiT - Marcina 
Sikorskiego, którzy wręczy-
li podziękowania kierownikom 
zespołów, życząc dalszych suk-
cesów i dziękując za wspaniale 
przygotowane programy arty-
styczne.

Dagmara Zagórska
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Huczne „Bodzentyńskie Ostatki”Program Zorza
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach uruchomił program 
pod nazwą „Zorza - czyste po-
wietrze nad świętokrzyskim”. Aby 
uzyskać dofinansowanie, należy 
złożyć wniosek. Dokumenty są 
przyjmowane od 1 marca 2017 
r. Więcej informacji na stronie: 
www.wfos.com.pl.

Informacja  
w sprawie budżetu
W ostatnim numerze „Głosu 

z Bodzentyna” opublikowany został 
artykuł pod tytułem „Budżet Gminy 
na rok 2017 uchwalony”. 

W tabeli nie zostały jednak ujęte 
wszystkie zadania sołectwa Dąbro-
wa Górna. Przedstawiona kwota 
17.902,26 zł zawiera następujące 
zadania:

- Zakup strojów dla Stowarzy-
szenia „Dąbrowa”,

- Zakup kosiarki spalinowej,
- Rozbudowa placu zabaw.
Za pomyłkę przepraszamy 

mieszkańców Dąbrowy Górnej.
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W dniu 8 marca bieżącego 
roku w Centrum Tradycji, 
Turystyki i Kultury Gór 
Świętokrzyskich w Bieli-
nach odbyła się uroczy-
stość, na której zostały 
podpisane pre-umowy 
dotyczące wyboru wnio-
sków o dofinansowanie 
w ramach Działania 7.3 
„Infrastruktura zdrowotna 
i społeczna” VII Osi Prio-
rytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.

W uroczystości uczestni-
czyli wszyscy wnioskodawcy, 
których projekty zostały wybra-
ne do wsparcia po pierwszym 
etapie konkursu w ramach po-
wyższego działania. W ramach 
konkursu dedykowanego dla 
podstawowej opieki zdrowot-
nej, zlokalizowanej w Obszarze 
Strategicznej Interwencji – ob-
szary wiejskie o najgorszym 
dostępie do usług publicznych, 
został wybrany projekt pn. „Po-
prawa jakości świadczonych 
usług poprzez ulepszenie infra-
struktury i wyposażenia Ośrod-

ków Zdrowia w Gminie Bodzen-
tyn”, którego wnioskodawcą 
jest Samorządowy Zakład Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej 
w Bodzentynie. Z całego woje-
wództwa wybrano 12 projektów 
dotyczących podstawowej opie-
ki zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 753 369,83 zł, natomiast 
kwota dofinansowania 586 
607,72 zł.

Dyrektor ośrodka zdrowia 
Pani Małgorzata Szymańska 
planuje jak najszybsze zreali-
zowanie zakresu rzeczowego, 
dlatego chce jeszcze w tym roku 
przeprowadzić wymagane re-
monty oraz zakupić niezbędny 
sprzęt medyczny. To pierwsze 
tego typu dofinansowanie, jakie 
wszystkie trzy ośrodki zdrowia 
na terenie Gminy Bodzentyn 
otrzymają. Pani Dyrektor nie 
kryje zadowolenia z tego faktu, 
ponieważ dzięki temu projekto-
wi będzie możliwe podniesienie 
jakości świadczonych usług co 
przełoży się na dobro pacjentów.

Trzeba również zaznaczyć, 
że oprócz powyższej inwestycji 
planowany jest zewnętrzny re-
mont wszystkich trzech ośrod-

ków zdrowia, mający na celu 
głęboką modernizację energe-

tyczną budynków.
Jarosław Dziedziński

„Walizka z historią” w Szkole Podstawowej w Leśnej
Na zaproszenie Prezesa 
Stowarzyszenia Siekierno 
Nasza Ojczyzna Pani dr 
hab. prof. UJK Urszuli Oet-
tingen i Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Leśnej, 
Pani Beaty Domańskiej
-Kózki do szkoły podstawo-
wej przyjechała „Walizka 
z historią”. 
To tytuł warsztatów, które 
poprowadziła Pani Iwona 
Grabczak, adiunkt w Mu-
zeum Historii Kielc.

Zajęcia odbyły się w trzech 
grupach. Przedszkolaki i ucznio-
wie z ciekawością spoglądali na 
starą tekturową walizkę, która  
jeszcze kilkadziesiąt lat temu to-
warzyszyła podróżnym. 

Pani adiunkt po kolei wyjmo-
wała z walizki różne przedmioty, 
które służyły nieraz w codzien-

nym życiu, a teraz stały się już 
nieużyteczne, zapomniane, bu-
dzące  tylko sentyment. Ucznio-
wie odgadywali przeznaczenie 
poszczególnych eksponatów, 
wyłaniających się z tajemniczej 
walizki. 

Z ciekawością oglądali pióro 
w formie obsadki ze stalówką, 
z której ciągle kapał atrament i ro-
biły się kleksy – obecnie nieznane 
zjawisko, suszkę kołyskową do 
usuwania nadmiaru atramentu, 
drewnianą podstawkę pod pióro 
i kałamarz, metalowy przyrząd 
do wycinania z ciasta makaronu, 
drewniane prawidła służące do 
wypełniania butów, pomagające 
utrzymać je w dobrym stanie. 
Duże zainteresowanie wzbudzi-
ła malutka kuchenka gazowa 
z mosiężną butlą  w formie kuli, 
stare wiązane ochraniacze na 
nogawki, winylowa gramofonowa 

płyta  z muzyką odtwarzaną na 
gramofonie. Dzieci chętnie odpo-
wiadały na pytania, zastanawiały 
się czy w ich domach są jeszcze 
przedmioty, które służyły dziad-
kom i rodzicom.

Warsztaty były ważną lekcją 
historii. Prezentowane obiekty 
przeniosły uczestników w minio-
ną epokę: do starej szkoły, domu 
pradziadków. Pokazały, że co-
dzienne  przedmioty mogą być 
ważnymi źródłami historycznymi 
i pamiątkami rodzinnymi. Było to 
kolejne spotkanie uczniów Szko-
ły Podstawowej w Leśnej z za-
bytkami przeszłości. 

Serdecznie dziękujemy Mu-
zeum Historii Kielc za współpra-
cę w zakresie utrwalania pamięci 
historycznej.

Dr hab. prof. UJK 
Urszula Oettingen

Beata Domańska-Kózka

Doposażenie dla Ośrodka Zdrowia. 
Pre-umowa już podpisana!
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W sobotę, 11 lutego, na hali sportowej 
w Gimnazjum w Bodzentynie o godzi-
nie 10, powitaniem wszystkich drużyn 
przez Burmistrza Dariusza Skibę roz-
począł się Ogólnopolski Turniej Piłki 
Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Bodzentyn.
 
W turnieju wzięło udział 6 drużyn, które 

miały okazję zmierzyć się z sobą nawzajem. 
Zwycięzcy otrzymywali 3 punkty, remisujący 
1 punkt, przegrani 0 punktów.

Organizatorzy wręczyli wszystkim druży-
nom puchary oraz dodatkowo wyróżnienie 
dla najlepszych zawodniczek.

Poniżej prezentujemy wyniki:
Łysica I - Łysica II 4:0
Grodziszczanka Grodzisko Dolne - Brono-
wianka Kraków 2:4

Łysica I - Grodziszczanka 4:1
Bronowianka - Łysica II 7:0
Bronowianka - Łysica I 3:0
Grodziszczanka - Łysica II 7:1

Królową Strzelców podczas Turnie-
ju była Wiktoria Pietrzyk (Bronowianka). 
Najlepszą bramkarką okazała się Justyna 
Janiec (Grodziszczanka) a najlepszą zawod-
niczką była Julia Puchała  (Łysica).

Dodatkowo wyróżniono zawodniczki: Ju-
lia Szostak, Oliwia Żak (Bronowianka) Na-
talia Kiełb, Klaudia Kulpa (Grodziszczanka) 
Anna Kowalik, Karina Kosiarska (Łysica).

Zwycięzcom i wyróżnionym składamy 
serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych 
sukcesów sportowych. Wszystkim uczest-
nikom Turnieju dziękujemy za przybycie 
i wspólną dobrą zabawę.

/EŚ/

W październiku 2016 roku, 
na sesji Rady Miejskiej 
w Bodzentynie została 
przyjęta uchwała dająca 
możliwość  utworzenia  
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej i nadania jej Statutu. 

W jej skład będzie wchodzić 
piętnastoosobowa  reprezenta-
cja młodzieży, zamieszkałej na 
terenie Miasta i Gminy Bodzen-
tyn, wybierana spośród uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. 

Młodzieżowa Rada ma cha-
rakter opiniodawczy, wniosko-
dawczy i doradczy wobec dzia-
łań organów samorządowych 
Miasta i Gminy Bodzentyn, 

a w szczególności w sprawach 
dotyczących młodzieży, mają-
cych dla niej istotne znaczenie. 

Funkcjonowanie Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej ma na celu 
kształtowanie poczucia od-
powiedzialności obywatelskiej 
wśród młodych mieszkańców 
gminy poprzez wdrażanie ich 
w działania samorządowe, włą-
czanie do współpracy z orga-
nami samorządu lokalnego, re-
prezentowanie postaw i potrzeb 
młodych ludzi wobec władz mia-
sta i gminy oraz promowanie sa-
morządności wśród młodzieży.

Informacje na temat  Statutu 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Bodzentynie oraz ordynacji 
wyborczej, uczniowie czterech 

klas naszego liceum uzyskali 
w dniu 27 stycznia 2017 roku 
podczas spotkania z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej  Panem 
Wojciechem Kózką oraz Rad-
nym Panem Janem Zygadlewi-
czem. Samorządowcy podkre-
ślali, iż utworzenie Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Bodzentynie 
podniesie poziom wiedzy na te-
mat funkcjonowania samorządu 
gminnego oraz zachęci młodych 
ludzi do brania odpowiedzialno-
ści za lokalne sprawy obecnie 
i w przyszłości.

/EŚ/
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Lekcja samorządności dla młodzieży

Ruszaj się  
po lekcjach!

W dniu 1 lutego 2017 roku w Kielcach, 
pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związ-
kiem Sportowym w Kielcach, a Gminą 
Bodzentyn zawarte zostało porozumienie 
dotyczące Programu „Szkolny Klub Spor-
towy”. 

Celem Programu „SKS” jest organizacja oraz 
prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych 
zajęć sportowo–rekreacyjnych dla dzieci oraz 
młodzieży. Łączny koszt  przedsięwzięcia wynosi 
25.200 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że prze-
ważającą część tej kwoty, czyli 23,400 zł pokryje 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Gmina natomiast 
dokłada jedynie 1.800 zł. Szkoły, które przystąpi-
ły do programu udostępniają nieodpłatnie sale, 
hale, boiska na których odbywają się zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W programie biorą udział uczniowie ze szkół: 
SP w Bodzentynie, SP w Leśnej Starej Wsi, SP 
we Wzdole Rządowym, SP w Psarach - Starej 
Wsi, SP w Świętej Katarzynie, SP w Śniadce, 
Gimnazjum w Bodzentynie. Zajęcia odbywać się 
będą dwa razy w tygodniu i trwać po 60 minut. 
Łączny czas dwóch edycji wyniesie 70 godzin 
dla grup 15-25 osobowych.

Na zajęcia sportowe dla wskazanych powyżej 
grup przeznaczone zostało łącznie siedemdzie-
siąt godzin. Na każdą piętnastoosobową grupę 
przypada jeden nauczyciel. Zajęcia odbywać się 
będą w dwóch edycjach:
- I edycja 2017 r. trwająca od 15.02.2017 r. do 

23.06.2017 r.
- II edycja 2017 r. trwająca od 01.09.2017 r. do 

15.12.2017 r.
Dagmara Zagórska Zd
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Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn
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Bajkowy Bal Zuchowy w Bęczkowie
Od listopada ubiegłego 
roku w Bodzentynie działa 
nowo powstała Gromada 
Zuchowa „Leśne Skrzaty”. 

Dzieci, które postanowiły 
przeżyć wspaniałą zuchową 
przygodę, mają możliwość spo-
tkań w MGCKiT w Bodzentynie 
w każdy poniedziałek o godzinie 
12.35. Zuchy bardzo chętnie 
uczęszczają na zbiórki, aby po-
słuchać gawęd które opowiada 
drużynowa, pobawić się wspól-
nie w pląsy i gry oraz tworzyć 
przepiękne i bardzo kreatywne 
zuchowe majsterki. 

Można wymienić wiele zalet 
bycia zuchem. Do najważniej-
szych z pewnością zalicza-
my  możliwość przyswojenia 
sobie takich  wartości jak patrio-
tyzm, odwaga i  przyjaźń. Poza 
tym zuchy mają możliwość nauki 
samodzielności, rozwijania swo-
ich zainteresować i ukrytych ta-
lentów, nauki kreatywnego my-
ślenia, spędzania czasu wśród 

rówieśników, a także poznania 
zuchów i harcerzy z innych za-
stępów i gromad. 

Gromada Zuchowa „Leśne 
Skrzaty” z Bodzentyna świetnie  
bawiła się podczas Powiato-
wego Balu Zuchowego zorga-
nizowanego w Zespole Szkół 
w Bęczkowie. Po oficjalnym 
powitaniu rozpoczęła się pełna 
niezliczonych atrakcji zabawa 
taneczna. Wszystkie gromady 
zuchowe zaprezentowały przy-
gotowane specjalnie na tę oka-
zję karnawałowe okrzyki. „Leśne 
skrzaty” ubrane w karnawałowe 
stroje powitały Bęczków w na-
stępujący sposób:
„Leśne Skrzaty jadą do Bęczko-
wa, tam na nich czeka zabawa 
walentynkowa”.

Skoro była to zabawa walen-
tynkowa, nie mogło obejść się 
bez losowania między groma-
dami pieczołowicie przygotowa-
nych kartek walentynkowych. 
Nasze Zuchy miały także moż-
liwość udziału w licznych kon-

kursach z nagrodami. Na „Le-
śne Skrzaty”, a także na nasze 
zaprzyjaźnione gromady czekał 
wyśmienity poczęstunek oraz 
upominki.

Serdeczne podziękowania za 
umożliwienie gromadzie zucho-
wej udziału w zabawie składamy  
sponsorom wyjazdu: Urzędowi 
Miasta i Gminy w Bodzentynie, 
Miejsko-Gminnemu Centrum Kul-
tury i Turystyki w Bodzentynie 

oraz Hufcowi Kielce - Powiat 
i  Organizatorom przedsięwzię-
cia, a w szczególności druhnie 
Małgorzacie Obarze i  Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Bęczkowie. 
Dziękujemy również rodzicom 
zaangażowanym w rozwój na-
szej gromady oraz wędrownicz-
ce z LO w Bodzentynie - We-
ronice Łapce - za opiekę nad 
zuchami.

Justyna Wiśniewska
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Jest na wzdolskim cmen-
tarzu zapomniany grób. 
Umieszczona na drewnia-
nym krzyżu tabliczka głosi, 
że pochowana osoba to: 

Adam Szwarcenberg Czerny
Kawaler Virtuti Militari

1894 - 1944
Skrytobójczo zamordowany

Prosi o westchnienie do Boga.

Napis jest bardzo intrygujący. 
Wzbudził w nas, młodych histo-
rykach, uczniach klasy 5 z Koła 
Przyjaciół Armii Krajowej w Ze-
spole Szkół we Wzdole Rządo-
wym wielkie zainteresowanie. 
Zaczęliśmy więc szukać informa-
cji o pochowanej osobie. Pierw-
szy krok naszych poszukiwań 
zaprowadził nas do kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP we Wzdo-
le. Tam znajdują się stare księgi, 
w których mieliśmy nadzieję zna-
leźć informację o śmierci Adama 
Szwarcenberga. Niestety, nic nie 
znaleźliśmy.

Pojawiło się więc pytanie – dla-
czego? Dlaczego ksiądz Antoni 
Drygas nie umieścił w dokumen-
tach poszukiwanych przez nas 
informacji? Ksiądz, który był zna-

ny z wielkiej skrupulatności przy 
prowadzeniu ksiąg kościelnych. 

A może nasz bohater zginął 
nie we Wzdole, tylko tu został 
pochowany? Zaczęliśmy szukać 
dalej.

Wykaz Legionistów Pol-
skich 1914-1918 znajdujący się 
w Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku podaje, że Adam 
Szwarcenberg Czerny urodził 
się w 1894 r. w Krakowie lub 
jego okolicach. W czasie I woj-
ny światowej służył w Legionach 
Polskich, najprawdopodobniej 
w 1 Pułku Ułanów (pułk jazdy pod 
dowództwem Władysława Beli-
ny-Prażmowskiego). Nie wiemy 
w jakich okolicznościach i kiedy 
został odznaczony orderem Vir-
tuti Militari. Dostępne nam źródła 
wskazują, że takim odznacze-
niem został wyróżniony brat Ada-
ma - Bolesław Antoni. Brakuje 
nam wiedzy o wojennej działalno-
ści naszego bohatera.

Wiemy natomiast, że był kary-
katurzystą i rysownikiem. W Mu-
zeum Karykatury im. Eryka Li-
pińskiego w Warszawie znajduje 
się teczka karykatur wykonanych 
przez Szwarcenberga. Dzieła te 

przedstawiają marszałka Józefa 
Piłsudskiego widzianego oczami 
przedstawicieli różnych ówcze-
snych ugrupowań politycznych. 
Na wewnętrznej stronie okładki 
widnieje dedykacja autora z 1930 
r. Muzeum o samym autorze po-
daje krótką informację, że został 
zamordowany przez Niemców 
w lasach kieleckich w 1943 r. 
W zbiorach krakowskiego ar-
chiwum znajduje się spis ludno-
ści z 1900 roku. Dowiadujemy 
się z niego, że rodzice Adama 
to Bolesław (1850) i Jadwiga 
z Hofelmajerów (1864). Ojciec 
był adwokatem. Adam miał liczne 
rodzeństwo. Najstarsza Marya 
(1886) i czterech braci: Bole-
sław (1890), Jerzy (1892) Witold 

(1896) i Julian (1900). W okresie 
międzywojennym rodzina Czer-
nych zamieszkiwała dobra w Pro-
szowicach, dziś jest to powiat 
kazimierzowski. Ale czy to rodzi-
na naszego bohatera? Czy miał 
własną rodzinę? W spisie uczest-
ników powstania warszawskiego 
jest nazwisko Anna Szwarcen-
berg-Czerny (1920-1996) córka 
Adama. I znów pytanie: Czy była 
ona córką poszukiwanego przez 
nas  Adama?

Pytań i wątpliwości mamy jesz-
cze wiele. Ufamy, że znajdziemy 
osoby, które nam w tym pomogą.

Opiekun i uczniowie klasy 5 
z Koła Przyjaciół Armii Krajowej 

w Zespole Szkół we Wzdole

Tajemniczy grób
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Fakty i mity o planie ochrony 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

* Po co sporządzony został 
projekt planu ochrony Świę-
tokrzyskiego Parku Narodo-
wego?

Plan ochrony parku narodo-
wego jest tworzony po to aby za-
planować całokształt jego dzia-
łalności na okres najbliższych 
20-tu lat. Zawiera on syntetycz-
ne zestawienie celów ochrony 
przyrody, zagrożeń, wykonywa-
nych na terenie parku zadań, 
sposobów jego udostępniania, 
a także wskazania do studiów 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego 
gmin leżących w otulinie parku.

* Opracowanie planu ochro-
ny parku jest takim samym 
obowiązkiem ustawowym jak 
tworzenie planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
gmin.

Dzięki planowi wiemy na 
przykład gdzie, kiedy i w jaki 
sposób należy kosić łąki, jakie 
prace należy wykonywać w la-
sach parku, w których miejscach 
parku można wyznaczyć nowe 
szlaki turystyczne lub ścieżki 
edukacyjne.

Projekt planu jest opiniowa-
ny przez właściwe terytorialnie 
rady gmin po odbyciu szeregu 
konsultacji społecznych i będzie 
ustanowiony przez Ministra Śro-
dowiska w formie rozporządze-
nia.

Pełny tekst projektu planu 
ochrony ŚPN jest dostępny na 
stronie 

h t t p : / / b i p . s w i e t o k r z y -
sk ipn.org.p l /p lan-ochrony/
projekt-rozp-ministra-srodo-
wiska-ws-ustanowienia-pla-
nu-ochrony-dla-swietokrzyskie-
go-parku-narodowego/4583/

* Po co w planie ochrony 
parku narodowego określa 
się zagrożenia i sposób ich 
eliminacji lub ograniczania?

Ze względu na szczególne 
piękno oraz bogactwo przyrod-
nicze i kulturowe Gór Święto-
krzyskich, w 1950 roku Roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
utworzono Świętokrzyski Park 
Narodowy, a po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej  tereny te 
włączono również do europej-
skiej sieci Natura 2000 jako 
obszar PLH 260002 Łysogó-
ry. Zarządzanie tak cennym 
obszarem, wymaga podczas 
tworzenia planu ochrony oce-
ny zagrożeń na jakie przyroda 
parku jest narażona. Do takich 
zagrożeń możemy zaliczyć np.: 
zanieczyszczenie powietrza, 
zakwaszenie wód, szkodnic-
two leśne, czy też intensywny 
ruch turystyczny na niektórych 
odcinkach szlaków lub częsta 
obecność dużej liczby osób 
w miejscach udostępnionych 
dla turystyki czy rekreacji. 

Nie znaczy to jednak, że za-
mkniemy szlaki piesze dla tury-
stów przyjeżdżających w Góry 
Świętokrzyskie. Na podstawie 
planu możemy zaprojektować 
nowe atrakcyjne trasy lub we 
współpracy z gminami utworzyć 
sieć ścieżek rowerowych, które 
swoją atrakcyjnością odciążą 
najbardziej zatłoczone szlaki. 
Wskazanie istniejących i poten-
cjalnych zagrożeń nie należy 
odczytywać jako zakazów. Sta-
nowi to tylko podstawę do zapla-
nowania działań. Nieuwzględ-
nienie zagrożeń dla przyrody 
parku w planie ochrony byłoby 
niedopatrzeniem ze strony wy-
konawców planu  i podważałoby 
wiarygodność planu. 

* Kto mógł uczestniczyć 
w procesie opracowywania 
projektu planu ochrony parku 
narodowego?

Fakt przystąpienia do sporzą-
dzania planu ochrony Święto-
krzyskiego Parku Narodowego 
dyrektor ogłosił w lokalnej pra-
sie, na tablicy ogłoszeń,  tabli-
cach ogłoszeń w gminach oraz 
na stronie internetowej parku. 
W okresie  tworzenia planu zor-
ganizowano 7 spotkań konsul-
tacyjnych, na które zaproszono 
przedstawicieli urzędów gmin, 
sołtysów, organizacje gminne 
itp. Spotkania te były otwarte 
i każdy zainteresowany mógł 
wziąć w nich udział. Na stronie 
internetowej parku uruchomiono 
formularz,  za pomocą którego 
można było zgłaszać uwagi. 

Przez cały okres trwania prac 
nad planem przyjmowano uwagi 
i wnioski. Park zapewnił również  
możliwość udziału społeczeń-
stwa w przygotowaniu projek-
tu planu ochrony, poprzez 21 
dniowe konsultacje społeczne. 
Odpowiedzi na zgłoszone uwagi 
i wnioski oraz informacje o spo-
sobie ich rozpatrzenia (wraz 
z uzasadnieniami) zamieszczo-
no  w specjalnej zakładce na 
stronie internetowej ŚPN. Po 
przeprowadzeniu tej procedu-
ry projekt planu jest opiniowa-
ny przez właściwe terytorial-
nie rady gmin. 

* Czy plan ochrony parku 
narodowego ogranicza prawo 
własności właścicieli działek?

Sąsiedztwo parku narodowe-
go wraz z wyznaczoną dla niego 
otuliną nie ogranicza praw wła-
sności, ponieważ każdy właści-
ciel może korzystać z własnej 
nieruchomości w sposób zgodny 
z jej charakterem. Jeżeli w otuli-
nie parku jest wybudowany dom, 
to nikt nie będzie zakazywał wła-
ścicielowi go zamieszkiwać. Tak 
samo w przypadku pól upraw-
nych, każdy właściciel działki 
rolnej ma prawo ją użytkować 
w sposób zgodny z jej dotych-
czasowym przeznaczeniem. 

Możliwość zmiany przezna-
czenia działki może być jednak 
ograniczona. Takie ogranicze-
nia mogą wystąpić  nie tylko 
za sprawą parku narodowego 
w trybie odmowy uzgodnienia 
takiego czy innego zamierzenia 
inwestycyjnego lub dokumen-
tu planistycznego (na odmowę 
taką przysługuje zgodnie z ko-
deksem administracyjnym pra-
wo zażalenia do Ministra Środo-
wiska). Każdy wie, że nie każdą 
działkę rolną można przekształ-
cić na budowlaną. Regulują to 
ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego, prawo budowlane, 
miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego itp.

* Czy zapisy zawarte w pla-
nie ochrony muszą być ko-
niecznie wprowadzone do 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go i studium uwarunkowań?

Plan ochrony Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego nie wpro-

wadza żadnych zmian w istnie-
jących studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miej-
scowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego. Zapisy 
te są wskazaniami do nowych 
dokumentów planistycznych 
opracowywanych przez gminy. 
Ustalenia te mają na celu utrzy-
manie ochronnej funkcji otuliny 
zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody.

* Co to jest otulina Święto-
krzyskiego Parku Narodowe-
go?

Jak wynika z ustawy o ochro-
nie przyrody otulina parku naro-
dowego jest obszarem, który ma 
chronić ten park przed zagroże-
niami zewnętrznymi wynikający-
mi z działalności człowieka. Nie 
jest więc formą ochrony przyro-
dy. Nie wyklucza to jednak moż-
liwości objęcia terenu otuliny 
jakąś formą ochrony. W wielu 
przypadkach samorządy same 
utworzyły obszary chronionego 
krajobrazu w obrębie otuliny 
Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego. Granice otuliny zosta-
ły określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 3 stycz-
nia 1996 roku w sprawie Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowe-
go, gdzie w paragrafie 6, ust. 
1,2 określono jej powierzchnię 
i granice. Ustanowienie Planu 
Ochrony nie wprowadzi żad-
nych zmian do zasad obowią-
zujących do tej pory w otulinie 
parku od 20 lat.

* Co to jest strefa ekotono-
wa parku narodowego i po co 
się ją wyznacza?

Strefa ekotonowa jest poję-
ciem stosowanym w planowaniu 
przestrzennym. Rozumiana jest 
jako część otuliny parku naro-
dowego stanowiącą niewielkiej 
szerokości pas przylegający do 
granicy parku. Jej szerokość jest 
uzależniona od tego jak cenne 
pod względem przyrodniczym 
są obszary strefy brzegowej 
Parku i jaka jest ich wrażliwość 
na negatywne oddziaływania 
zewnętrzne. W przypadku planu 
ochrony Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego strefa ekotono-
wa w zależności o lokalizacji ma 
od 25 do 200 m szerokości. Jej 

Odpowiedzi na nurtujące pytania.
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Wzruszające wspomnie-
nia z życia Pana Stanisła-
wa Przeorskiego.

Pan Stanisław Przeorski–
Kostka urodził się 29 września 
1926 r. we Wzdole Starej Wsi. 
W 1935 r. wstąpił do harcer-
stwa oraz został ministrantem, 
służąc do mszy przez kolej-
ne dwadzieścia lat. W 1942 r. 
uczęszczał do szkoły rolniczej, 
pracując jednocześnie w mle-
czarni we Wzdole. W 1945 r. 
Pan Stanisław wstąpił do 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
we Wzdole, natomiast w 1960 
r. został myśliwym oraz koleja-
rzem, pracując jako zwrotniczy 
w Skarżysku–Kamiennej.

Pan Stanisław wspomina, że 
w 1950 r. w Bodzentynie stacjo-
nowali funkcjanariusze Urzędu 
Bezpieczeństwa, którzy znę-
cali się nad ludźmi należącymi 
do partyzantki. „Pewnego dnia, 
przyjechali w dwudziestu także 
do Wzdołu, gdzie również bili 
niewinnych ludzi. Szukali bro-
ni. Józef Latała był bity w ma-
sce gazowej na twarzy i omal 
się nie udusił, natomiast we 
Wzdole Rządowym równie do-
tkliwie bili Jasia Chrzęszczyka, 
który potem długo chorował. 
Następnie z Bodzentyna wyru-
szyli do Suchedniowa tropem 
partyzanta Skrobota. Był taki 
18-letni ormowiec Gienek, któ-
ry przeskarżył mnie, że wraz ze 
szwagrem Gutkiem, w Wielki 
Piątek czyściliśmy broń w sto-
dole. Gienek chodził z bronią 
po ulicy w Suchedniowie. 

W 1950 r. o godz. 16., dwa 
tygodnie przed Wielkano-
cą, w sobotę przyjechali do 
nas z Suchedniowa na re-
wizję. Gienek też był ubrany 
w wojskowy strój. Przyjechało 
wówczas piętnastu ubowców, 
którzy bardzo dokładnie prze-
szukali stodołę. Ze względu na 
to, że stodoła była kryta słomą, 
ubowcom aż krew z rąk kapała. 
Przeszukali ją trzykrotnie i dzię-
ki Bogu nic nie znaleźli. Byłem 
bity w stodole na podłodze, gdy 
leżałem kopali mnie butami. 
Potem skakali po mnie, aż pę-
kły mi trzy żebra z lewej strony. 
Jeden z nich wziął kij ze stodoły 
i uderzył mnie kilka razy. Całe 
szczęście bił po pośladkach. 
Myślałem, że nie wyjdę z tego 

żywy. Na moją niekorzyść 
przemawiała również czapka 
harcerska, którą znaleźli. Mo-
jego starszego brata Józefa 
jedynie trochę batami uderzyli, 
natomiast szwagra praktycznie 
oszczędzili. Z Gutkiem zabrali 
nas do Suchedniowa. Droga 
wiodła przez Wzdół Rządowy 
oraz Michniów. Już na miejscu 
zaprowadzono nas na strych 
i tam osobno zamknięto. Bałem 
się, gdy obserwowałem przez 
szparę w strychu jak komuś 
związali ręce przy nogach za-
wiesili na hak i bili godzinami. 
Prasowali też gorącym żelaz-
kiem, albo kazali biegać pięt-
naście minut po podłodze ze 
związanymi rękami i nogami. 
Innym wkładali palce między 
drzwi, krew tryskała dookoła. 
Bałem się bardzo patrząc na to 
wszystko. Dzięki Bogu ominę-
ło nas to najgorsze. Nie da się 
tego wszystkiego opowiedzieć. 
Były tam okropne krzyki ludzi 
z Psar. Pierwsze bicie było przy 
krzesełku. Jeden trzymał mnie, 
drugi krzesełko, a dwóch biło. 
Bili z prawej strony bo tak było 
im lepiej. Pierwsze bicie było 
bardzo bolące, przewracałem 
się z krzesełkiem do góry no-
gami. Prosiłem tego ubowca 
żeby mnie nie bił bo nie jestem 
mu nic winien, całowałem go 
po rękach i nogach. Nic to jed-
nak nie pomogło. Uderzył mnie 
w twarz kolbą i powybijał zęby. 
Straciłem ducha i myślałem, że 
mnie żywcem zabiją. Z prawej 
strony otrzymałem przecho-
dem gdzieś ze trzydzieści ba-
tów. Z lewej było mu chyba nie-
wygodnie i otrzymałem może 
dziesięć. 

Zapukano w drzwi za koryta-
rzem. Posadzili mnie na krze-
śle, a gdy otworzyły się drzwi 
wszedł  porucznik. Zapytał 
mnie dlaczego tak krzyczałem. 
Odpowiedziałem, że biją mnie 
niewinnie. Porucznik zapytał, 
którzy Cię biją? A ja pokazałem 
lewą ręką. Dobrze, że zdąży-
łem uciec z ręką, bo by była 
przetrącona, tak mocno się 
zamachnął ten, którego wska-
załem. Trafił między swoje nogi 
i upadł do tyłu jakby go ktoś 
strzelił kulą w głowę. Pomy-
ślałem sobie w duchu: bolało 
cię co sam uderzyłeś, a ja cię 
całowałem, żebyś mnie nie bił 

bo byłem niewinny. Przybiegło 
sześciu ubowców i zabrali go. 
Porucznik - opiekun powiedział 
mi, że jak bym kiedykolwiek 
powiedział coś o tym wydarze-
niu to z więzienia nie wyjdę.

Później znów mnie bili. Ten 
porucznik co kopał mówił do 
mnie, że nie chcę się przy-
znać, ale po biciu na pewno się 
przyznam. Osób bijących mnie 
było sześć. Trzymali mnie za 
nogi i głowę i bili. Dobrze, że 
w pośladek. Otrzymałem pięć-
dziesiąt kijów i sto pięćdziesiąt 
batów kantowych. 

W późniejszym czasie był 
telefon z zachodu, że Gienek, 
który mnie oskarżył ukradł pie-
niądze w urzędzie ubowskim, 
gdy była pierwsza wymiana 
pieniędzy. Porucznik, ten co mi 
żebra połamał zapytał mnie czy 
mu podam rękę. Odpowiedzia-
łem, że zawsze, chociaż byłem 
bity niewinnie. Potwierdził, że 
niewinnie cierpiałem bo to było 
fałszywe oskarżenie, że szwa-
gier nie był bity, a ja jako ka-
waler z pomocą Bożą wytrzy-
małem do końca. Odchodząc 
zaproponowali żebym z nimi 
współpracował i chcieli mi dać 
broń krótką na swoje potrzeby. 
Podziękowałem. Dowiedzia-
łem się później, że ci ubowcy, 
którzy mnie bili pojechali na 
obstawę i z dwudziestu zginęło 
aż piętnastu. Zostało ich pięciu 
i tę grupę rozwiązali. Ten, który 
mi połamał żebra zgłosił się do 
Kielc za kata i urzędował tam 
przez okres trzech lat. Z lewej 
strony twarzy miał wyraźną 
bliznę. Po pewnym czasie po-
wiesili go w lesie w Radomiu 
bo tam mieszkał. Los reszty 
ubowców pewnie był podobny. 
Ja dzięki Bogu nadal żyję do tej 
pory.”

Stanisław 
Przeorski–Kostka, 

Wzdół 03.05.2015 r. 
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Historia przeżyciaistnienie nie ogranicza możliwo-
ści korzystania z nieruchomości 
w niej położonej, zgodnie z do-
tychczasową formą użytkowa-
nia. Jednak ewentualna zmia-
na użytkowania nieruchomości 
musi być uzgadniana z Parkiem 
podobnie jak w przypadku pozo-
stałej części otuliny, niezależnie 
od tego czy plan ochrony jest 
ustanowiony czy nie. 

Gdyby strefa ekotonowa nie 
została wyznaczona,  nie ogra-
niczałoby to dotychczasowych 
uprawnień dyrektora parku na-
rodowego do przeprowadzania 
uzgodnień w zakresie zago-
spodarowania przestrzennego 
w otulinie, tak jak to ma miejsce 
od wielu lat. Wyznaczenie tej 
strefy z określeniem jej szeroko-
ści ułatwia zatem  właścicielom 
i administracji samorządowej  
planowanie w zakresie zago-
spodarowania przestrzennego. 

* Jak plan ochrony wpływa 
na inwestycje na terenie otuli-
ny parku narodowego?

Wskazania planu ochrony do-
tyczące otuliny parku odnoszą 
się do inwestycji, które mogą od-
działywać negatywnie na przyro-
dę parku. Prowadzenie inwesty-
cji w otulinie nie jest zabronione, 
jednak chcąc taką inwestycję 
przeprowadzić należy przepro-
wadzić ocenę oddziaływania na 
przyrodę parku. Przedsięwzięcia 
i inwestycje mogą być realizo-
wane w otulinie jeżeli są przewi-
dziane w studiach uwarunkowań 
i planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin, ponieważ 
dokumenty te są uzgadniane 
z Dyrektorem Parku.

Pewne ograniczenia inwe-
stycyjne często występują 
nie tylko na terenach cennych 
przyrodniczo. Na przykład bu-
dowanie spalarni śmieci w po-
bliżu osiedli mieszkalnych czy 
realizowanie zabudowy miesz-
kaniowej w sąsiedztwie cmen-
tarzy, elektrowni wiatrowych, 
dróg ekspresowych, auto-
strad, na terenach górniczych 
itp. Różne ograniczenia wyni-
kają z różnych przepisów pra-
wa i ograniczenia wynikające 
z prawa ochrony przyrody 
nie są tu najbardziej uciąż-
liwe. Nikt z nas nie chciałby 
chyba mieszkać w pobliżu 
zanieczyszczającej powietrze 
spalarni śmieci czy też ogrom-
nego obiektu hodowli świń 
i być narażonym codziennie 
na uciążliwe zapachy.

Świętokrzyski 
Park Narodowy
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Już cztery dni przed kalen-
darzowym Dniem Kobiet 
mieszkanki gminy Bo-
dzentyn zebrały się licznie 
w Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury i Turystyki, 
aby wspólnie celebrować 
swoje święto.

Uroczystości rozpoczął Dy-
rektor MGCKiT w Bodzentynie 
- Marcin Sikorski, który powitał 
przybyłe Panie, po czym zapro-
sił na scenę gwiazdę wieczoru 
- Pana Marka Fijałkowskiego 
- znanego świętokrzyskiego 
muzyka.  Podczas występu mo-
gliśmy posłuchać między innymi 
utworów: „Ze mną będziesz”, 
„Śni mi się USA”, „Taka trudna 
miłość”, „Lato czeka”,  „Ach kie-
leckie jakie cudne”, "W krainie 
latających siekier". W trakcie 

występu nie zabrakło weso-
łych rozmów, dowcipów, aneg-
dot oraz wspomnień dawnych 
czasów.  Zachwycone Panie 
wspaniale bawiły się przy pio-
senkach, które większość z nich 
doskonale znała.

Na zakończenie Burmistrz 

Miasta i Gminy Bodzentyn - Da-
riusz Skiba przeczytał wiersz 
dedykowany Świętu Kobiet oraz 
podziękował za liczne przybycie, 
życząc dużo zdrowia wszystkim 
przedstawicielkom płci pięknej. 
Nie zabrakło również kwiatów, 
które powędrowały do rąk Pań.

Mamy nadzieję, że optymizm, 
którym dzielił się Pan Marek Fi-
jałkowski będzie towarzyszył 
mieszkankom gminy Bodzentyn 
przez cały rok.

Dagmara Zagórska
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„Dzień kobiet” V Zimowy Rajd Tropami 
Dzikich Zwierząt już za nami

Wraz z początkiem ferii 
zimowych Centrum Edu-
kacyjne „Szklany Dom” 
w Ciekotach i Świętokrzy-
ski Park Narodowy, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwa-
niom dzieci i młodzieży, 
zorganizowały wspólnie  
już po raz piąty Zimowy 
Rajd Tropami Dzikich 
Zwierząt. 

Impreza odbyła się 2 lutego 
w Ciekotach, w gminie Masłów. 
Zanim uczestnicy udali się na 
wyprawę w poszukiwaniu tro-
pów i śladów bytowania dziko 
żyjących zwierząt, było trochę 
teorii w formie prelekcji przygo-
towanej przez pracownika ŚPN. 
W dalszej kolejności przeprowa-

dzony został konkurs z upomin-
kami w celu utrwalenia zdobytej 
wiedzy, po którym wszyscy cie-
pło ubrani, wyposażeni w po-
moce naukowe udali się na pie-
szą wycieczkę u podnóża góry 
Radostowej i w pobliżu rzeki 
Lubrzanki. Wytrwałe poszukiwa-
nia przyniosły oczekiwany efekt. 
Uczestnikom udało się rozpo-
znać tropy sarny, lisa, zająca, 
bażanta, psa i kota, a także 
ślady żerowania bobra. Trady-
cyjnie na koniec zorganizowano 
ognisko z kiełbasami i gorącą 
herbatą, gdzie każdy mógł się 
zagrzać i posilić po wędrówce. 
Pogoda była wyśmienita, a czas 
upłynął w bardzo miłej i przyja-
znej atmosferze.
Świętokrzyski Park Narodowy

Spotkanie z młodym pisarzem Konradem Kołomańskim
Konrad Kołomański, nasto-
latek z Wilkowa, pierwszy 
raz zainteresował się 
pisaniem w wieku dwuna-
stu lat.

Do pisania najczęściej inspi-
ruje go otoczenie; piękne tereny 
Doliny Wilkowskiej pobudzają 
jego żywą wyobraźnię, a rodzi-
na i przyjaciele podczas rozmów 
i codziennego życia nieświado-
mie podrzucają nowe pomysły.

„Wojna przeklętych ostrzy” to 
jego pierwsza powieść. Był jej 
na tyle pewien, że za namową 
swojego taty postanowił ją za-
prezentować szerszej publicz-
ności i wydać. Miał wówczas 
szesnaście lat. Konrad marzy, 
aby pokazać światu całą zapla-

nowaną serię. Obecnie uczęsz-
cza do liceum z nadzieją, że lata 
spędzone w tej szkole przyniosą 
mu dużo nowych inspiracji i po-
mysłów. Jest także przekonany, 
że nawet jeśli jego książka nie 
odniesie sukcesu, nie porzuci 
on swojej literackiej pasji.

23 lutego 2017 r. w Miejsko
-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Bodzentynie odbyło się spo-
tkanie z Konradem Kołomań-
skim. Przybyli na nie uczniowie 
klas szóstych Szkoły Podstawo-
wej wraz z opiekunami: panią Jo-
anną Szydą i panią Aleksandrą 
Mazurkiewicz. Młodzież przez 
godzinę uczestniczyła bardzo 
aktywnie w spotkaniu. Autor opo-
wiadał o tym jak można zostać 
pisarzem oraz w jaki sposób ro-

dzą się pomysły. Młodzi czytel-
nicy słuchali z ogromną uwagą 
oraz zadawali wiele ciekawych 
pytań. Na zakończenie podzię-
kowano autorowi i zebranym za 

przybycie oraz życzono Konra-
dowi kolejnych pisarskich suk-
cesów. Zapewnia on, że to nie 
będzie jego ostatnia powieść. 
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W dniu 1 marca obcho-
dzimy Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. To polskie święto 
państwowe poświęcone 
jest upamiętnieniu żołnie-
rzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego 
podziemia, walczących 
przeciwko sowietyzacji 
Polski od drugiej poło-
wy1943 r.

Obchody na terenie gminy 
Bodzentyn odbyły się z inicja-
tywy Stowarzyszenia Siekierno 
Nasza Ojczyzna oraz Szko-
ły Podstawowej w Leśnej pod 
patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn. 

W niedzielę 26 lutego podczas 
nabożeństwa w kościele para-
fialnym w Bodzentynie modlono 
się za żołnierzy tzw. drugiej kon-
spiracji. Po mszy złożono kwiaty 
na mogile przy ul. Kieleckiej.

Główne uroczystości miały 
miejsce w Szkole Podstawowej 
w Leśnej. Uczestniczyli w nich 
Wojewoda Świętokrzyski Aga-
ta Wojtyszek, Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn Dariusz Ski-
ba, Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki Mar-
cin Sikorski, dyrektorzy szkół, 
radni, mieszkańcy gminy. 

Obchody rozpoczęło wystą-
pienie Pani Wojewody, która 
podkreśliła znaczenie święta 
jako hołdu oddanego walczącym 
o niepodległość Polski. Następ-
nie głos zabrał Burmistrz Dariusz 
Skiba, który podziękował organi-
zatorom za pamięć o ważnych 
wydarzeniach polskiej historii.

Dr hab. prof. UJK Urszula 
Oettingen wygłosiła prelekcję 
poświęconą Danucie Siedzi-
kównie „Ince”, wielkiej patriotce, 
osiemnastoletniej dziewczynie, 

sanitariuszce w 5. Wileńskiej 
Brygadzie AK Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki”, okrut-
nie przesłuchiwanej, skazanej 
przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Gdańsku na śmierć, rozstrze-
lanej 28 sierpnia 1946 r. 

Przedstawiciel Związku Strze-
leckiego „Strzelec” st. insp. 
Daniel Woś omówił prace do-
tyczące poszukiwań grobów 
„Żołnierzy Wyklętych” na Kielec-
czyźnie, m.in. w Zgórsku.

Uczniowie szkoły zaprezen-
towali program artystyczny po-
święcony polskim bohaterom. 
Program został przygotowany 
pod opieką nauczycieli Barba-
ry Czernikiewicz, Marii Paluch, 
Anny Łapki i Piotra Kity. Zespół 
Pieśni i Tańca „Leśnianie” wyko-
nał pieśni patriotyczne. 

Udział w obchodach wzięła 
również młodzież zrzeszona 
w działającej od jesieni ubie-
głego roku drużynie harcerskiej 
ZHP w Bodzentynie, która przy-
gotowała występ pod kierun-
kiem Ingi i Jana Świderskich. 
W trakcie uroczystości Państwo 
Teresa i Witold Combrowie oraz 
Urszula Oettingen – członkowie 
ZHP otrzymali chusty harcerskie 
i pierścienie. To wyraz uznania 
za pomoc w odbudowie harcer-
stwa w gminie Bodzentyn.

Obchodom towarzyszy wy-
stawa przygotowana przez 
Biuro Edukacji Narodowej IPN 
Oddział w Gdańsku: Niezłomna, 
wyklęta, przywrócona pamię-
ci, Danuta Siedzikówna "Inka" 
1928-1946. Ekspozycję można 
oglądać w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie.

Należy podkreślić duże za-
angażowanie w organizację 
uroczystości nauczycieli Szko-
ły Podstawowej w Leśnej, kie-

rowanej przez Panią Dyrektor 
Beatę Kózkę, a także pań z ob-
sługi szkoły Haliny Haby i Ewy 
Staniec, sołtysa Beaty Babiarz, 
rady sołeckiej oraz radnej Kata-
rzyny Sikory.

W Liceum Ogólnokształcą-
cym w Bodzentynie prelekcję 
dla uczniów na temat „Żołnierzy 
Wyklętych” wygłosił dr Tomasz 
Domański.  Harcerze zaprezen-
towali piosenki patriotyczne.

Wojewódzkie uroczystości 
odbyły się 1 marca w Kielcach. 
Uczestniczyła w nich delega-
cja Gminy Bodzentyn, która po 
przemówieniach i apelu pole-
głych złożyła kwiaty pod Pomni-
kiem Armii Krajowej.

Dwa dni później w Miejsko
-Gminnym Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Bodzentynie Pan Ma-
rek Jończyk z Instytutu Pamięci 
Narodowej Delegatury Kielec-
kiej wygłosił wykład poświęcony 
„Żołnierzom Wyklętym” na Kie-
lecczyźnie. 

W spotkaniu udział wzięli rad-
ni, mieszkańcy gminy, uczniowie 
najstarszych klas Gimnazjum 
im. mjr. Jana Piwnika „Ponure-
go” w Bodzentynie. 

Badania dotyczące anty-

komunistycznego powstania 
w latach 1944-1953, walki 
z okupacją sowiecką, działal-
ności niepodległościowej, pro-
wadzone są cały czas. Trwają 
poszukiwania grobów „Żołnierzy 
Niezłomnych”. Obecnie na ob-
szarze Polski zewidencjonowa-
no ok. 500 miejsc związanych 
z ich gehenną, z tego 58 w wo-
jewództwie świętokrzyskim.  

Ważnym gościem spotkania 
był Pan Stanisław Przeorski ze 
Wzdołu Rządowego, pamię-
tający doskonale tamte lata, 
więziony i torturowany przez 
funkcjonariuszy reżimu komuni-
stycznego.

Wykładu wygłoszonego w suge-
stywny sposób przez prelegen-
ta, który uczestniczył w pracach 
ekshumacyjnych „Żołnierzy Wy-
klętych” na cmentarzu na Pia-
skach w Kielcach, wysłuchano 
w pełnym szacunku milczeniu. 
Na twarzach młodych i star-
szych osób widać było nieskry-
wane emocje. To ciągle dla wie-
lu Polaków nieznana historia, 
którą trzeba przypominać. To 
nasz wspólny obowiązek.

Urszula Oettingen
Prezes Stowarzyszenia 

Siekierno Nasza Ojczyzna

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w gminie 
Bodzentyn
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Świętokrzyskie Centrum Onkologii 
zaprasza w dniu 20 marca 2017 

mieszkanki Miasta i Gminy Bodzentyn oraz okolic 

w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie piersi - mammografia 
(przysługują co 24 miesiące)

w wieku 25-59 lat na bezpłatne badanie cytologiczne 
(przysługują co 36 miesięcy)

Badania wykonywane będą w nowoczesnym cytomammobusie na 
RYNKU W BODZENTYNIE W GODZINACH 10.00-15.30

Jesteśmy jedyną w województwie świętokrzyskim jednostką mobilną 
wykonującą badania mammograficzne aparatem cyfrowym najnow-
szej generacji oraz badania cytologiczne

Nie czekaj na zaproszenie 
Wybierz zdrowie 
Zadzwoń pod numer 
telefonu 661 911 300


