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Nowe drogi gminne

W przedostatnim wydaniu
Głosu z Bodzentyna pisaliśmy
o podpisaniu przez Burmistrza
Bodzentyna umowy na dofinansowanie 16 odcinków dróg
na terenie gminy Bodzentyn
w ramach PROW 2014 – 2020.
Obecnie trwające prace zmiany
nawierzchni dróg gruntowych lub
szutrowych na asfaltowe w miejscowościach Psary Kąty, Śniadka
oraz w Wilkowie są już powoli na
ukończeniu. Zgodnie z zawartą
umową, zakończenie robót ma
nastąpić do 15 września.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu już teraz można jeździć

po nowych nawierzchniach. Przypomnijmy, że Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie
na przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg publicznych na
kwotę 1 334 580 zł, co stanowi
63,63% kosztów inwestycji wynoszącej ogółem 2 097 412,73 zł.
W ramach działań PROW 2014 –
2020 przebudowano odcinki dróg
Psary Kąty – Podlesie, Śniadka
Druga – Śniadka Trzecia oraz
w Wilkowie od kaplicy w kierunku
ul. Stara Wieś i ul. Łysogórskiej.
Wykonano nową nawierzchnię
asfaltową oraz pobocza z kruszywa. W miejscowości Psary Kąty

Dlaczego małego ronda
jeszcze nie ma?

Zdjęcie:Archiwum gminy, /DZ/

W ramach pozyskanych środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020, powstają kolejne drogi
gminne.

W numerze

powstał odcinek o długości 625
mb i szerokości 4 m, w Śniadce
Drugiej – o długości 570 mb i szerokości 3m, a w Wilkowie – o długości 290 mb i szerokości od 3 do
5 m. Koszty tych odcinków wyniosły prawie 300 tysięcy złotych.
Budżet gminny nie ma wystarczającej ilości środków, aby wyremontować na raz wszystkie drogi.
Dzięki niezwykle ważnym staraniom o pozyskiwanie dofinansowań, ciągle zwiększamy szanse
na rozwój naszej gminy. A kolejno
powstające inwestycje już teraz
możemy obserwować.
/EŚ/

Burmistrz informuje o postępach w sprawie budowy ronda
na niebezpiecznym skrzyżowaniu.
 Czytaj str. 2

Sesja Rady Miejskiej
w Bodzentynie
Jakie uchwały podjęto na
ostatniej Sesji Rady Miejskiej?
Jakie stanowisko zajęli Radni
w sprawie wygaszenia mandatu Burmistrza?
 Czytaj str. 3

Gmina Bodzentyn
z dofinansowaniem
Zobacz ile nasza Gmina
otrzymała wsparcia finansowego na realizację projektu
„Klucz do lepszej edukacji wsparcie szkół podstawowych
w gminie Bodzentyn” oraz
na co zostaną przeznaczone
środki w ramach „Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata
2016-2023”.
 Czytaj str. 4

16-latek z Wilkowa
wydaje własną
powieść fantastyczną
Kim jest młody twórca, kiedy się ukaże jego książka
i o czym ona opowiada?
 Czytaj str. 4-5
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Sprawa Małego Ronda w Bodzentynie Sesja Rady Miejskiej

realizację
przedsięwzięcia
w/w oraz nałożyłem obowiązek sporządzenia przez inwestora raportu o odziaływaniu
przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko.
• W dniu 10.02.2016. r wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn raport oddziaływania
na środowisko - koszt 18 450 zł;
• W dniu 11.02.2016 r. postanowiłem wznowić zawieszone
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w/w.
W dniu 15.02.2016 r. zwróciłem się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach
oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn
„Budowa małego ronda ….”.
• W dniu 23.03.2016 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn od Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach postanowienie z dnia 08.03.2016 r.
o pozytywnym zaopiniowaniu
raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda…”.
• W dniu 23.03.2016 r. dostarczono do Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn pismo z dnia
21.03.2016 r. od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach odnośnie uzupełnienia raportu przez inwestora;
• W dniu 22.04.2016 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach o prze-

dłużenie terminu uzupełnienia
raportu do dnia 16.05.2016 r.
• 28.07.2016 r. zostałem poinformowany przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
o wezwaniu Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach o ponowne uzupełnienie raportu.
• W dniu 08.08.2016 r. zwróciłem się do Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
z zapytaniem o termin przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania „Budowa małego ronda…”.
• W dniu 19.08.2016 r. w odpowiedzi na powyższe pismo
zostałem poinformowany, że
ŚZDW nie jest w stanie określić terminu przetargu, gdyż jest
to zależne od wielu czynników
min. środowiskowych i organów
wydających poszczególne decyzje administracyjne. Następnym etapem będzie pozyskanie
opinii i decyzji, w tym uzgodnienia ZUDP (Zespołu Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej), niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację tej inwestycji.
Ponadto poinformowani zostaliśmy o tym, iż zadanie „Budowa
małego ronda…” jest planowane w perspektywie unijnej
na lata 2014-2020.
Chcielibyśmy wszyscy, żeby
inwestycja, po tak długim okresie oczekiwania i po dopełnieniu tylu wymaganych formalności, była nareszcie realizowana.
Mam wielką nadzieję, że niebawem ruszy budowa tak potrzebnego nam wszystkim ronda –
dołożę wszelkich starań, żeby
tak się stało.
Dariusz Skiba
Burmistrz MiG Bodzentyn

Podjęte uchwały:
Uchwała
Nr
XI/75/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr
X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.
Uchwała Nr XI/74/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
24 sierpnia 2016 roku w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie
Miasta i Gminy Bodzentyn.
Uchwała Nr XI/73/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
24 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
Uchwała Nr XI/72/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
24 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Bodzentynie
i nadania jej statutu.
Uchwała Nr XI/71/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia

Zdjęcie:Archiwum gminy, /DZ/

24 sierpnia 2016 roku Rada
Miejska w Bodzentynie
podczas wyjazdowej
sesji w Psara – Starej
Wsi podjęła uchwały oraz
wyraziła swe stanowisko
w sprawie wygaszenia
mandatu Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn.

24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany załącznika - statutu
samorządowej instytucji kultury
- Miejsko - Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie.
Uchwała
Nr
XI/70/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bodzentyn na lata 2016-20129.
Uchwała Nr XI/69/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie.

Piknik łuczniczy
31 sierpnia 2016 roku na placu zamkowym w Bodzentynie odbył
piknik łuczniczy. Na zakończenie wakacji Uczniowski Klub Sportowy
„Grot Bodzentyn” zorganizował Piknik łuczniczy przy ruinach zamku
w Bodzentynie. Ponad dwieście osób w różnym wieku przybyło, by
spróbować swoich sił strzelając z łuku. Uczestnicy wzięli udział również
w przyjacielskich zawodach między sobą. Dla wszystkich organizatorzy
przygotowali pamiątkowe dyplomy i medale oraz kiełbaski i napoje.

STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska wyraża swoje
zaniepokojenie decyzją komisarza wyborczego w Kielcach
w przedmiocie wygaszenia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy
Bodzentyn. W ocenie Rady decyzja komisarza wyborczego
jest całkowicie nieuzasadniona
i pozbawiona podstaw prawnych. Dodatkowo podważa
podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa i godzi
w akt wyborczy dokonany przez
mieszkańców Miasta i Gminy

Bodzentyn – bezpośrednie wybory, jak również stanowi bezpodstawną ingerencję w samorządność lokalną.
Jednocześnie Rada Miejska
wyraża swojej poparcie dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn i żywi nadzieję, że odwołanie
Burmistrza od decyzji komisarza
wyborczego zostanie uwzględnione przez sąd, a przedmiotowy spór zostanie rozstrzygnięty
w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym na korzyść
Burmistrza oraz Miasta i Gminy
Bodzentyn.

Turniej wędkarski
Zdjęcie:Archiwum gminy, /EŚ/

• Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowej- projekt
budowlano wykonawczy budowy małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej w miejscowości Bodzentyn. Umowa
z projektantem z dnia 03 .02.
2015 r. – koszt opracowania
projektu 88 068 zł.
• W dniu 08.07.2015 r. wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn wniosek od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z załączoną
Kartą informacyjną przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn; ,,Budowa
małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr
751 i 752 w msc. Bodzentyn
wraz z przebudową DW nr 752
na odcinku od km 11+417,57
do małego ronda oraz DW nr

751 na odcinku od małego
ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli
Świętokrzyskiej”.
• W dniu 10.07.2015 wszcząłem postępowanie poprzez obwieszczenie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
• Zwróciłem się w dniu
17.07.2015 r. z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
o opinię co do konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa małego ronda….”. W dniu
10.08.2015 do Urzędu Miasta
Bodzentyn wpłynęła opinia sanitarna z dnia 27.07.2015 r.
od Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, nie uznająca potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
w/w przedsięwzięcia.
• W dniu 19.08.2015 r. dostarczono do Urzędu Miasta
i Gminy wyrażoną opinie z dnia
14.08.2015 r. od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach odnoszącą się co
do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.
• W dniu 07.09.2015 r. wydałem postanowienie o braku
potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa małego ronda na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w msc. Bodzentyn wraz z przebudową DW nr
752”
• W dniu 23.09.2015 r zadecydowałem o uchyleniu postanowienia z dnia 07.09.2015
r. oraz nałożeniu obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
wraz z obowiązkiem sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z zakresem
ustalonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
• Postanowiłem w dniu
12.10.2015 r. zawiesić postepowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na

Zdjęcie: /DZ/

Z chwilą objęcia przeze mnie
stanowiska Burmistrza, wśród
mieszkańców naszej gminy pojawiła się nadzieja na przebudowę skrzyżowania ważnych dróg
wjazdowych do Bodzentyna od
strony Kielc i Suchedniowa. Na
tym skrzyżowaniu wypadki komunikacyjne zdarzają się bardzo często. Dlatego już na początku mojej pracy w urzędzie
gminy, rozpocząłem starania
o wybudowanie w tym miejscu
ronda.
Zapewne wielu mieszkańców
zadaje sobie pytanie „Jaka jest
realna szansa na wybudowanie
ronda w najbliższych dwóch latach?”. W związku z tym, pragnę dziś Państwa poinformować
o wszystkich podjętych dotychczas działaniach w kierunku budowy małego ronda w Bodzentynie. Okazuje się, że musimy
wszyscy być bardziej cierpliwi
i wyrozumiali, bo niestety jesteśmy krajem bardzo zbiurokratyzowanym. Wydawałoby się, że
wystarczy podpisać dokument,
ogłosić przetarg i ruszyć z budową. Niestety rzeczywistość od
strony urzędnika wygląda inaczej, trzeba przebrnąć przez
wiele formalności i procedur, bez
których nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Wyliczę w skrócie, co do tej pory udało się Gminie w tej sprawie zrobić wspólnie
ze Świętokrzyskim Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Kielcach:

W niedzielę 18.08.2016 r. nad zalewem Glinianki, odbył się dla
dzieci turniej wędkarski, z okazji zakończenia wakacji. Organizatorem
tego wydarzenia był Wędkarski Klub Sportowy „KLEŃ” Bodzentyn.
Burmistrz Dariusz Skiba został poproszony o wręczenia nagród dzieciom. Prosto po rajdzie, w którym brał udział, pojechał rowerem nad
zalewem, by spotkać się z uczestnikami turnieju.
/EŚ/

4

głos z Bodzentyna

ROK VIII NR 8 (49)

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK VIII NR 8 (49)

5

Dofinansowanie na edukację Młody pisarz z Wilkowa wydaje własną powieść
w Gminie Bodzentyn
Gmina Bodzentyn
otrzymała z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego
dofinansowanie w kwocie
32.922.00 zł na realizację
projektu pt. „Klucz do
lepszej edukacji – wsparcie
szkół podstawowych
w gminie Bodzentyn”.
Celem projektu jest ograniczenie oraz przeciwdziałanie
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej.
Gmina Bodzentyn prowadzi
sześć szkół podstawowych.
W projekcie udział wezmą cztery: z Bodzentyna, Woli Szczygiełkowej, Psar i Wzdołu Rządowego. Szkoły podstawowe
zostały wybrane do projektu

na podstawie analizy wyników
nauczania osiągniętych przez
uczniów poszczególnych szkół
w ostatnich latach oraz konsultacji z dyrektorami, nauczycielami gminnych szkół.
W ramach dofinansowania
szkolne pracownie zostaną doposażone w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzęt
do nauki on – line. Projektem
objęci zostaną uczniowie oraz
nauczyciele z klas IV-VI. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego oraz
zorganizowany zostanie kurs
„e-nauczyciel”.
W celu przezwyciężenia problemu, jakim jest „rutynizacja”
nauczania matematyki w szkołach, zajęcia będą prowadzone pod kątem praktycznego jej
zastosowania przez uczniów
w codziennym życiu.

Nowe witacze

Szkoła podstawowa jest
pierwszym miejscem, które
kształtuje wyobrażenie uczniów
o tym, co mogliby robić w przyszłości, rozwija ich zainteresowania, ujawnia indywidualne
predyspozycje.
Wzmocnienie
procesu dojrzewania uczniów
w zakresie, ich orientacji zawodowej, nastąpi przez zatrudnienie w szkołach nauczycieli – doradców zawodowych.
Mamy nadzieję, że zajęcia
z doradztwa zawodowego w formie warsztatów oraz indywidualnych spotkań będą kluczem
do sukcesu i zaowocują w przyszłości znalezieniem dobrej pracy, zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami każdego
ucznia.
Projekt będzie realizowany
w okresie od 01-09-2016 r. do
30-06.2018 r.
/DZ/

Dofinansowanie
do Programu
Rewitalizacji

Zdjęcia: Archiwum gminy

Gmina Bodzentyn
podpisała umowę
o dofinansowanie
„Przygotowania
Programu Rewitalizacji
Gminy Bodzentyn na
lata 2016-2023”.
W gminie Bodzentyn na drogach
wjazdowych odnowione zostały
cztery „witacze”. Widnieje na nich
herb miasta oraz napis „Miasto
i Gmina Bodzentyn Wita”.

Jak sama nazwa wskazuje zlokalizowane zostały przy drogach wjazdowych
do gminy Bodzentyn. Stanowią nie tylko
element oznakowania terenu, ale przede
wszystkim zapraszają do odwiedzenia Gminy Bodzentyn. Obecne „witacze” zachowały kształt starych, które z biegiem lat uległy
zniszczeniu. W najbliższym czasie zaplanowano ustawić jeszcze jeden na drodze
prowadzącej z Michniowa do Bodzentyna
/DZ/

Wniosek o przyznanie dotacji został złożony
w kwietniu br. w odpowiedzi na konkurs zorganizowany przez Województwo
Świętokrzyskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Konkurs
zakładał pomoc w przygotowaniu bądź aktualizacji
programów
rewitalizacji,
które stanowią podstawę
przy ubieganiu się o środki
unijne w nowej perspektywie 2014-2020.
Na podstawie zawartej umowy Gmina uzyska
dofinasowanie w wysokości 32.922,00 zł tj. 90%

kosztów kwalifikowanych
założonych w projekcie.
Do kosztów tych należą
m.in. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy
Bodzentyn na lata 20162023”, które przygotowuje
wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania
firma Graczykowski DotacjeSp. z o.o., czy też wyjazd studyjny do Nowego
Wiśnicza i Starego Sącza.
Projekt jest realizowany
przy współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Więcej informacji na
temat działań rewitalizacyjnych w naszej gminie
można znaleźć w zakładce
„Rewitalizacja Gminy Bodzentyn 2016-2023”.
J. Gawlik

Konrad Kołomański
- bo o nim mowa
– szesnastoletni
mieszkaniec Wilkowa
obecnie jest w trakcie
publikacji swojej pierwszej
powieści.

Konrad pierwszy raz zainteresował się pisaniem w wieku
dwunastu lat. Jak sam twierdzi
– wybujałą wyobraźnię ma od
urodzenia. Inspiracje do tworzenia czerpie z najbliższego
otoczenia. Przepiękne tereny
Doliny Wilkowskiej znajdujące
się w sąsiedztwie najstarszych
gór w Polsce i jednych z najstarszych w Europie, pobudzają
jego i tak już bogatą wyobraźnię, a rodzina i przyjaciele nieświadomie podsuwają mu nowe
pomysły.
„Wojna Przeklętych Ostrzy”
to pierwsza powieść młodego
pisarza, która dzięki wsparciu
jego ojca, już wkrótce zostanie
wydana. Marzeniem Konrada
jest, by pokazać światu całą
zaplanowaną serię przygód
Max’a Knight’a - głównego bohatera powieści - w „nieuczciwej, zdradzieckiej grze o tytuł
Władcy Wszechświata”.
Zapraszam do wywiadu
z młodym pisarzem.
GzB: Konrad, obecnie jesteś na etapie wydawania
swojej powieści „Wojna Przeklętych Ostrzy”. Jest to powieść z gatunku fantastyki.
Powiedz, od kiedy zacząłeś
interesować się tym gatunkiem literackim?
Konrad Kołomański: Fantastyka zainteresowała mnie już
w czwartej klasie, kiedy zacząłem czytać lekturę „Opowieści
z Narni”. Pisaniem zacząłem
się interesować już w szóstej
klasie. W szkole mieliśmy spotkanie z pisarzem – już nie pamiętam którym – i po prostu zainteresowało mnie to, że można
tworzyć własne światy. Ten mi
się znudził, więc postanowiłem
stworzyć swój własny.
GzB: Który gatunek fantastyki szczególnie cię interesuje?
KK: Jeśli chodzi o gatunek,
to bardziej interesuje mnie
science-fiction. Ale bardzo lubię
książki, w których pojawiają się
wątki mitologiczne, czy też akcja dzieje się w niedalekiej przy-

szłości.
GzB: Swoje powieści piszesz bardziej w kierunku
scince-fiction czy fantasy?
KK: Można powiedzieć, że
trochę to mieszam. Pierwsza
historia, którą napisałem, dzieje się w przyszłości. Ale główni bohaterowie korzystają ze
średniowiecznych broni, typu
miecz czy włócznia.
GzB: Jak to się zaczęło, że
z większą śmiałością zacząłeś myśleć o pisaniu i publikowaniu swoich tekstów?
KK: Na początku chciałem się
pochwalić tym, że zacząłem pisać. W szkole kiedy był tydzień
literacki, pokazałem część tego,
co już napisałem. Nagrody były
skromne, ale w szkole zyskałem sławę w tym co robię. Pokazywałem swoje teksty pani
od języka polskiego, jednak to
moje pisanie prezentowało niski
poziom. Wtedy mało czytałem,
więc tych błędów w pisaniu było
dużo. To było bardziej pisanie
dla siebie. Jeśli chodzi o publikację, to w pierwszej klasie
gimnazjum założyłem własnego
bloga, na którym zamieszczałem swoje teksty. Brałem udział
również w krajowym konkursie.
Razem z moją koleżanką Gosią
Mańkus napisaliśmy opowiadanie, które miało nawiązywać do
legend z naszego regionu. Jak
się później okazało, zajęliśmy II
miejsce w tym konkursie, a nagrodą był tygodniowy wyjazd
do Zakopanego. Publikowałem
również przez jakiś czas swoje
teksty na portalu internetowym
www.wattpad.com (jeden z portali społecznych dla czytelników
i pisarzy – przyp. red.), w tym
historię „Wojna Przeklętych
Ostrzy” – a raczej jej pierwszą
wersję, którą napisałem w miesiąc, od grudnia do stycznia.
Wtedy liczyła ona około 150
stron. Później już musiałem
skupić się na nauce. Ale i tak
znalazłem czas, aby tę powieść
skończyć. Ułożyłem sobie tę
historię w głowie, dodawałem
nowe motywy, aż w końcu z tej
całej historii stworzyłem uniwersum na kilka części serii. Obecnie razem z tatą postanowiliśmy
wydać moją pierwszą książkę.
Nakład nie jest duży, bardziej
na próbę. W przeciągu sześciu
tygodni książka powinna już być
gotowa.

GzB: A ile powieści masz
w planach wydać?
KK: Na razie tę jedną, która będzie wkrótce wydawana.
Ale już pracuję nad drugą powieścią, nie wiem tylko, czy
będę miał na to czas, bo idę
do liceum. Jak już wcześniej
mówiłem, to ma być cała seria
tej historii. „Wojna Przeklętych
Ostrzy” zaczyna tę serię i zapowiada kolejne tomy.
GzB: Jak pani polonistka
z gimnazjum reagowała na
twoje pisanie oraz publikacje?
KK: Na początku gimnazjum
moje pisanie nie interesowało pani od polskiego. Raczej
myślała, że mi przejdzie, tym
bardziej, że dłuższe formy wypracowań nie szły mi najlepiej.
Natomiast w trzeciej klasie nasza współpraca zaczęła lepiej
się układać. Pani umówiła mnie
nawet na spotkanie z jakimś pisarzem, który mieszkał niedaleko od szkoły. Generalnie pomagała mi. Jak były organizowane
jakieś konkursy literackie, to
mówiła mi o nich i zachęcała do
brania w nich udziału.
GzB: A jak koledzy, koleżanki reagują na Twoje pisarstwo? Czytają Twoje powieści?
KK: Moja przyjaciółka – Gosia, z którą pisałem opowiadanie na konkurs, zasugerowała mi, abym publikował
swoje teksty na wattpad. Dzięki temu
niejako trochę
nauczyłem
się, jak powinienem
pisać. Poprawiło to
trochę mój
styl
pisania.
Na tej stronie ludzie dzielą się na
czytelników,
pisarzy
i recenzentów. Jedną
z recenzentek poprosiłem,
aby spojrzała na mój tekst.
Dzięki niej dowiedziałem się,
że chociaż historia jest dobra,
trzyma w napięciu, to trochę
zapominam o opisie przestrzeni. Skupiam się bardziej
na tym, co robią główni bohaterowie, niż na opisie tła.
Koncentruje się na tym, co
czują bohaterowie i co się
właściwie dzieje. Natomiast

z komentarzy dowiedziałem się,
że dobrze opisuje różne walki,
i że w niektórych momentach historia jest nieprzewidywalna.
GzB: Powiedz proszę czytelnikom „Głosu z Bodzentyna”, o czym właściwie jest
Twoja książka?
KK: Książkę można podciągnąć już pod powieść, bo
liczy 190 stron. Główny bohater - Max Knight i jego rodzina
są tak jakby odzwierciedleniem
mnie i mojego życia. Dolina Wilkowska zainspirowała mnie do
tego, aby akcję swojej powieści
obsadzić w tym miejscu, jednak
pod zmienioną nazwą. „Wojna
Przeklętych Ostrzy” opowiada
o dwunastu osobach, które zostały wplątane w śmiercionośną grę o tytuł Władcy
Wszechświata.
Każdy z nich ma powód
do walki i do
zwycię-

stwa. Główną zasadą w tej grze
jest: „Zabij, albo zostań zabity”.
Historia opowiada o osiemnastoletnim Max’ie, który będzie
musiał się jakoś odnaleźć w tej
potwornej grze. Każdy z uczestników otrzymuje śmiercionośną
broń, która również nadaje im
specjalną umiejętność.
GzB: Czy będzie możliwość
przeczytania twojej powieści,
gdy już ją wydasz?
KK: Oczywiście, jednak na
chwilę obecną nie jestem wstanie powiedzieć, gdzie będzie
można ją nabyć. Jedyne, czego jestem pewien, to dziesięciu
egzemplarzy, które zostaną mi
dostarczone.
GzB: Dziękuję bardzo rozmowę.
Zdjęcie: Archiwum prywatne
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Szczypiorniści w Bodzentynie
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Zdjęcia: e-bodzentyn

W tym roku po raz pierwszy
w Gminie Bodzentyn zorganizowany został MTB Cross maraton. Piękna pogoda oraz chęć
współzawodnictwa
ściągnęły
wielu zawodowców oraz pasjonatów zarówno kolarstwa, jak
również biegów z całego kraju.
Jedni przyjechali zdobywać dodatkowe punkty w rankingu, dla
drugich uczestnictwo w maratonach było debiutem.
W pierwszym dniu sportowego weekendu w szranki stanęli
biegacze, którzy konkurowali
ze sobą na dwóch dystansach:
„dyszka”, czyli 10 km do pokonania oraz w półmaratonie,
w którym należało przebiec
25 km. Wszystkim biegaczom
podczas pokonywania trasy kibicował burmistrz Bodzentyna
pan Dariusz Skiba oraz sołtys
Świętej Katarzyny Grzegorz

Już po raz drugi w naszym
mieście gościli piłkarze klubu Viva Tauron Kielce. Po raz
pierwszy jednak z tej okazji zorganizowana została wystawa.
Wystawę poświęconą dobytkowi pucharowemu zawodników oraz ich wizytę zawdzięczamy wiernym kibicom klubu,
a zwłaszcza Tomaszowi Fąfarze i Robertowi Kicie, którzy już
od wczesnej wiosny przygotowywali się do niej oraz przyjęcia szczypiornistów w Bodzentynie.
Koszulki oraz szaliki prezentowane podczas wystawy
pochodziły z kolekcji Pana
Artura Łaty, który zbiera je od
kilkunastu lat. Jak zaznaczają
organizatorzy, Puchar Ligii Mistrzów był prezentowany jedynie w pięciu miastach w Polsce,
dlatego dla bodzentyńskich kibiców piłki ręcznej to prawdziwy zaszczyt, że przez weekend

mogli go oglądać. Podkreślają,
że dla prawdziwego fana ma
bezcenną wartość. Najwięcej
emocji wzbudził sam moment
przywiezienia pucharu oraz
jego prezentacja, dlatego wierni fani klubu ubolewają, iż w tak
ważnej chwili, jaką było wystawienie pucharu, telewizja skupiła się bardziej na incydencie
z dziewczynką, która wpadła do
studzienki, mającym miejsce
w tym samym czasie. Nie ukrywamy jednocześnie nadziei, że
za rok szczypiorniści odwiedzą
nasze miasto w większym składzie. W tym roku odwiedziło
nas jedynie dwóch reprezentantów drużyny: Mateusz Kus
i Mariusz Jurkiewicz. Uczciwie
jednak informujemy, że drużyna szczypiornistów tego dnia
dostała zaproszenia na wiele
imprez sportowych i nie chcąc
nikomu odmówić
swojego
w nich udziału, wysłała swoich
reprezentantów do kilku miast
jednocześnie.
Spotkanie z piłkarzami ręcznymi zostało zorganizowane
zwłaszcza z myślą o dzieciach
i młodzieży, gdyż jak twierdzą

sami organizatorzy, na co dzień
nie mają oni okazji spotkać na
żywo takiego formatu gwiazd
piłki ręcznej. Jednocześnie
Pan Robert Kita serdecznie
zapraszał młodych kibiców, do
wyjazdów na mecze naszych
świetnych
szczypiornistów,
a także zapraszał do odwiedzenia go w jego biurze, mieszczącym się na
Rynku Górnym,
gdzie chętnie pokaże bogatą
kolekcję pucharów, a także
opowie o historii i osiągnięciach
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Sportowy weekend w Bodzentynie
W dniach 27-28 sierpnia
2016 roku Bodzentyn
stał się sportową
stolicą województwa
świętokrzyskiego. Przez
dwa dni rozgrywały
się zawody biegowe
i rowerowe.

W miniony weekend
Rynek Górny
w Bodzentynie stał się
prawdziwą areną dla
kibiców piłki ręcznej.

głos z Bodzentyna

klubu Viva Tauron Kielce.
Po rozdaniu autografów i zrobieniu
pamiątkowych zdjęć,
zawodnicy udali się na spacer
po Bodzentynie, poznając jego
historię. W cieniu starych drzew
przy bodzentyńskim zamku,
szukali schronienia przed upałem, jaki w tym dniu panował.
To była udana niedziela, pełna atrakcji!!!
/DZ/

Sobieraj. Trasa bez wątpienia
nie należała do najłatwiejszych,
gdyż przebiegała wokół Sieradowskiej Góry, a teren ten
stanowi prawdziwe wyzwanie
nawet dla wytrawnych biegaczy. Nie odstraszyło to jednak
śmiałków, gdyż wystartowało
około 110 osób.
Następny dzień należał do
kolarzy, którzy konkurowali
w MTB Cross maratonie. Jak
przyznają sami uczestnicy:

„- Organizatorzy dotrzymali słowa i przygotowali niełatwą, ale
interesującą i pełną wyzwań
trasę”. Zawodnicy wystartowali z Rynku Górnego, następnie
przejeżdżali przez pobliskie sołectwa, których trasa w niektórych miejscach była wyjątkowo
męcząca, a strome podjazdy
niekiedy niebezpieczne. Wystartowało 400 uczestników na
trzech dystansach: Master – 77
km, Fan – 49 km, Family – 25

km. Na ostatnim dystansie wystartowali Burmistrz – Dariusz
Skiba oraz sołtys Grzegorz
Sobieraj. Dla Burmistrza był
to pierwszy maraton w życiu.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku odbędzie się w naszym
miasteczku
kolejna edycja
MTB Cross maraton, a wtedy
jeszcze większa liczba mieszkańców gminy Bodzentyn weźmie w nim udział.
/DZ/

Zdjęcia: Archiwum gminy, /EŚ/
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Tegoroczne Dożynki
Gminne odbyły się
w niedzielę 21 sierpnia
2016 roku w miejscowości
Psary – Stara Wieś.
Zostały zorganizowane
dzięki zaangażowaniu
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi i Edukacji „Nasza
Szkoła”, Samorządowi
Miasta i Gminy Bodzentyn
oraz Miejsko – Gminnemu
Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie.

Zdjęcia: MGCKiT

29 sierpnia odbyło się
uroczyste ogłoszenie
wyników oraz wręczenie
nagród dla uczestników
konkursu plastycznego
„Moje Wspaniałe Wakacje”
ogłoszonego przez Miejsko
- Gminną Bibliotekę
Publiczną w Bodzentynie.

aby wszyscy mogli podziwiać
ich urodę, misterność oraz
kunszt i ogrom pracy włożony
w ich wykonanie. Jak nakazuje tradycja, twórcy wieńców,
uroczyście
je
„ośpiewały”.
Swoje wieńce zaprezentowały sołectwa: Psary – Podłazy,
Psary Stara – Wieś, Psary –
Kąty, Dąbrowa Górna, Leśna,
Śniadka oraz Podgórze razem
z Celinami. Ogromne zaangażowanie, w powstanie wieńców dożynkowych robionych
przez poszczególne sołectwa
i stowarzyszenia działające
w Gminie Bodzentyn, widoczne było w dokładności i precyzji
ich wykonania. Powołana komisja konkursowa miała z tego
powodu nie lada problem, aby
wybrać te najlepsze. Po burzliwych obradach komisjawyłoniła
zwycięzców:
I miejsce - dla Sołectwa Celin i Podgórza
II miejsce – dla Sołectao
Psary - Podłazy
III Miejsce – dla Sołectwa
Dąbrowa Górna
Pozostałe wieńce zostały
nagrodzone gromkimi brawami
oraz pamiątkowymi dyplomami.
Zanim ulewny deszcz uniemożliwił kontynuację święta
plonów, uczestnicy Dożynek
mieli przyjemność wysłuchania
występów zespołów ludowych
z Gminy Bodzentyn. Swój repertuar zaprezentowały zespoły: ”Wolanie” oraz Panie
ze „Stowarzyszenia Dąbrowa”,
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Rozstrzygnięcie konkursu
„Moje Wspaniałe Wakacje”

Dożynki gminne - Psary 2016

W tę piękną sierpniową niedzielę ww. Stowarzyszenie zorganizowało również w Psarach
Festyn Rodzinny.
Dla mieszkańców Psar rok
2016 obfituje w różne uroczystości. W tym roku parafianie
świętują również 30-lecie istnienia Parafii pw. Matki Bożej
Pięknej Miłości w Psarach.
Obchody Dożynek rozpoczęła uroczysta Msza Święta, którą odprawił Proboszcz Parafii
w Psarach ks. Czesław Stępak
oraz Proboszcz Parafii w Bodzentynie – dziekan dr Leszek
Sikorski. Następnie uczestnicy obchodów tego doniosłego
święta plonów na czele ze Starostami Dożynek – Państwem
Arczewskimi, udali się tradycyjnym korowodem dożynkowym
na teren „Żeromszczyzny”.
Uroczystości rozpoczęto tradycyjnym wręczeniem Chleba
Dożynkowego, który Starości
Dożynek jako swój dar złożyli
na ręce gospodarza Gminy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – Pana Dariusza Skiby.
Burmistrz, a także przedstawiciele Samorządu rozdali
zgromadzonym gościom symboliczne, dożynkowe bochenki chleba, dzieląc się nimi ze
wszystkimi uczestnikami uroczystości.
Wspominając rolniczy trud,
który każdego dnia mieszkańcy
naszej gminy wkładają w uprawę ziemi, należy wspomnieć
także o trudzie, jaki włożyli
uczestnicy dożynek oraz Stowarzyszenia w przygotowanie
tradycyjnych wieńców dożynkowych. Ich urodę można było
podziwiać już w Kościele oraz
podczas uroczystego przemarszu na teren „Żeromszczyzny”,
gdzie wieńce zostały wyeksponowane pod samą sceną, tak,

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Podczas wakacji ogłosiliśmy
konkurs plastyczny pt. „Moje
wspaniałe wakacje”. Na konkurs wpłynęły 24 prace plastyczne dzieci w wieku 4-13 lat.
Wyniki tych prac oceniło jury
w składzie: pani Edyta Bernatek
– Dyrektor Przedszkola w Bodzentynie, pani Sara Zielińska
– studentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz pani
Anna Koprowska – pracownik
biblioteki. Jury oceniając prace
zwróciło szczególną uwagę na
samodzielność wykonania prac
oraz różnorodność wykorzysta-

Zdjęcie: MGBP
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nych technik plastycznych, staranność i pomysłowość.
A oto wyniki:

III miejsce ex aequo: Gabrysia Kabała i Piotrek Mazurkiewicz.

Grupa od 4 – 7 lat
I miejsce - Ula Konopka,
II miejsce - Viktoria Wiśniewska,

Grupa od 8 – 13 lat
I miejsce - Zuzia Zaborowska
II miejsce - Amelka Zbroszczyk,

III miejsce Ex aequo: Roksana Kruszczak i Ola Zapała
Pozostałym uczestnikom konkursu przyznano równorzędne
wyróżnienia.
Nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy dla laureatów i wyróżnionych w konkursie wręczał
Burmistrz Dariusz Skiba wraz
z członkami jury pod przewodnictwem pani Edyty Bernatek.
Poniedziałkowe
spotkanie
umilił koncert w wykonaniu Kingi Kordończuk, której repertuar
zachwycił zarówno dzieci jak
i dorosłych, o czym świadczyły
gromkie brawa po koncercie.
Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem oraz drobnymi upominkami. Wszystkim
dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej
współpracy.
MGBP
w Bodzentynie

Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Bodzentynie
W dniu 3 września br.
odbyła się V edycja
ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie pod
honorowym patronatem
Pary Prezydenckiej.
które nawet w strugach deszczu dzielnie prezentowały swój
piękny wokal.
Ponadto organizatorzy święta rolników zaplanowali liczne
atrakcje zarówno dla tych młodszych jak i starszych uczestników uroczystości dożynkowych, m.in. konkursy dla dzieci,
aukcje prac dzieci, pogadanki
edukacyjne z przedstawicielami OSP w Psarach oraz przedstawicielami KWP w Kielcach,
a także pyszny poczęstunek.
Na wieczór przewidziano występ
zespołu muzycznego
Pana Zygmunta Szafrańskiego.
Chociaż plany dalszej zabawy
były znakomite, a humory dopisywały uczestnikom i zgromadzonym gościom, niestety
burza i ulewny deszcz zmusiły
organizatorów do zrezygnowa-

nia z części atrakcji.
MGCKiT w Bodzentynie serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tej doniosłej uroczystości,
która na pewno przyczyniła się
do kultywowania przepięknych
tradycji Regionu Świętokrzyskiego a zarazem polskiej wsi,
a są to: Szkoła Podstawowa
w Psarach, Ochotnicza Straż
Pożarna w Psarach, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji
„Nasza Szkoła”, radni i sołtysi
z Psar, ksiądz Czesław Stępak
i ksiądz Leszek Sikorski oraz
wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości.

/MGCKiT/

W tym roku w głosowaniu internetowym na lekturę Narodowego Czytania wybrano „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza,
powieść historyczną o prześladowaniu pierwszych chrześcijan
w Rzymie za czasów Nerona.
W tę ogólnopolską akcję włączyli się również mieszkańcy
miasta i gminy Bodzentyn. Na
zaproszenie Burmistrza Miasta
i Gminy Dariusza Skiby oraz
Kierownika Miejsko –Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bodzentynie Marty Janickiej na Narodowe Czytanie w naszej gminie
przybyło wielu znamienitych
gości, reprezentujących różne
środowiska. Obecni byli: radni
powiatowi, władze gminy, radni
gminy, prezesi oraz członkowie
stowarzyszeń, dyrektorzy szkół
oraz nauczyciele członkowie
ZNP z sekcji emerytów, człon-

kinie zespołów folklorystycznych, sołtysi oraz mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn.
Na tle przygotowanej na tę
okoliczność scenerii, obrazującej starożytny Rzym, czytanie
rozpoczęli: Marta Janicka - kierownik Gminnej Biblioteki oraz
Dariusz Skiba – burmistrz MiG
Bodzentyn. Kolejne fragmenty usłyszeliśmy w interpretacji:
Bożeny Pożogi, Michała Rachtana, Anny Wójcik, Wojciecha
Kózki, Marty Stojeckiej, Józefa
Szczepańczyka, Marii Drob-

niak, Józefa Lesisza, Urszuli
Oettingen, Wojciecha Furmanka, Stefana Rachtana, Janiny
Obary, Bożeny Wyglądacz, Janusza Wojkowskiego, Dariusza
Kasprowicza, Haliny Mazur,
Marty Borek i Anny Koprowskiej.
Z okazji tegorocznej V edycji
Narodowego Czytania przygotowana została przez Kancelarię
Prezydenta RP okolicznościowa
pieczęć, która została przesłana
do wszystkich urzędów i instytucji, które organizowały Narodo-

Zdjęcie: MGBP

8

we Czytanie w swoich miejscowościach. Bodzentyn również
otrzymał taką pieczęć. Uczestnicy spotkania mogli odcisnąć
pamiątkowy stempel na przyniesionych przez siebie książkach
Henryka Sienkiewicza.
Miłym akcentem było odśpiewanie przez członkinie zespołów ludowych uczestniczących
w Narodowym Czytaniu pieśni
o Henryku Sienkiewiczu, ułożonej specjalnie na tę okoliczność.
SKŁADAMY SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NARODOWEGO CZYTANIA, ZARÓWNO TYM CZYTAJĄCYM
JAK I SŁUCHAJĄCYM ORAZ
WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
PRZYCZYNILI SIĘ DO ORGANIZACJI TEGO SPOTKANIA.
Dariusz Skiba - Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn
Marta Janicka - Kierownik
MGBP w Bodzentynie

głos z Bodzentyna
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Wyróżnienia dla naszych artystów

Naszą Gminę reprezentowały Stowarzyszenia: „Dąbrowa”,
„Wzdolskie Kołowrotki”, „Wolanie
spod Łysicy”, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” oraz „Furmani”.
Dodatkowo w konkursie solistów
wystąpili: Wiktoria Michta, Lucyna Lipczyńska, Marta Stojecka
i Szczepan Królikowski.
Każdy zespół, solista miał 10
minut, aby zaprezentować przygotowane przez siebie utwory
i przekonać oceniających, że jego
występ jest najlepszy.
Przegląd rozpoczęła nasza
piętnastoletnia solistka Wiktoria
Michta, prezentując jurorom dwa
utwory: „Tobie śpiewam chatko
moja” oraz „Jest drozyna, jest”.
Występy wszystkich artystów oceniało jury w składzie: Aleksandra
Imosa z Muzeum Wsi Kieleckiej,
Wioletta Krzyżanowska ze Starostwa Powiatowego w Kielcach
i Grzegorz Michta dyrektor Szkoły

Muzycznej w Jędrzejowie.
Komisja konkursowa miała bardzo trudny orzech do zgryzienia,
ponieważ artyści prezentujący się
na scenie, dali z siebie wszystko,
aby wypaść jak najlepiej. Pan
Grzegorz Michta, zwracając się do
nich, podkreślał: - Nieważne są
miejsca, ale to, że tutaj jesteście.
Każdy może czuć się nagrodzony.
Wśród nagrodzonych znaleźli się też artyści z naszej gminy.
W kategorii Zespół Pieśni i Tańca
wyróżnienie otrzymali: „Furmani”
i „Leśnianie”, a w kategorii Soliści
- wyróżnienie otrzymał Szczepan
Królikowski.
Podczas Przeglądu odbyła się
także ceremonia wręczania Dorocznych Nagród Starosty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania
i Ochrony Kultury. Nagrody te
przyznawane są już od 14 lat!
Do tytułu najlepszego twórcy
artystycznego zgłoszono trzynastu wykonawców w dwóch
kategoriach: twórca dzieła lub
wydarzenia oraz zespół artystyczny z powiatu kieleckiego. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała
Lucyna Lipczyńska, kierowniczka
„Świętokrzyskich Jodeł”, za wkład
w rozwój amatorskiego ruchu ar-

tystycznego i inspirowanie działań
na rzecz promocji kultury ludowej
powiatu kieleckiego. - Jestem bardzo wzruszona i bardzo dziękuję
Starostwu za docenienie mojej
działalności. Wyróżnienie na pewno będzie mnie mobilizowało do
dalszej pracy w dziedzinie kultury. Całe serce oddaje zespołowi
i śpiewaniu – dziękowała Lucyna
Lipczyńska.
Specjalne wyróżnienie za twórczość, bogaty wkład w rozwój
amatorskiego ruchu artystycznego i inspirowanie działań na rzecz
promocji kultury ludowej powiatu
kieleckiego oraz swoją długoletnią
działalność kulturalną Starostwo

usłyszeliśmy, że wszystko tworzy spójną całość, że na scenie
znalazły się osoby młode i starsze, że był śpiew i dobry humor
- relacjonuje kierownik zespołu
Marta Stojecka. Bardzo cieszymy się z tego, że doceniono nasz
wkład pracy w osiągnięcie takiego poziomu. Każdy sukces nas
cieszy, ale ten o randze ogólnopolskiej jeszcze bardzie. Nie
spodziewaliśmy się wygranej,

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Oprócz grup śpiewaczych
i obrzędowych na scenie prezentowały się również kapele
podwórkowe. Dodatkowo podziwiać można było rękodzieło artystyczne, jak również skosztować
produktów kuchni regionalnej.
Całość występów oceniana
była przez profesjonalne jury
w składzie: Renata Rak- choreograf, muzyk i folklorysta, Elżbieta
Miszczyńska- etnograf i kierownik Działu Etnografii w Muzeum
Częstochowskim oraz Marek
Toborowicz- muzyk i realizator
dźwięku.

Spośród uczestników z całego kraju I miejsce w kategorii
obrzędowej komisja przyznła
Zespołowi Wzdolskie Kołowrotki. Program pt.: „Kusoki w Karcmie” autorstwa śp. p. Aleksandry
Biskup zaprezentowany przez
Wzdolskie Kołowrotki wywarł
ogromne wrażenie na komisji.
Po zakończonym konkursie
na pytanie skierowane do komisji: „co poprawić, co ulepszyć?”
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Z inicjatywy Rady Sołeckiej
30 lipca 2016 roku miało
miejsce niecodzienne
spotkanie mieszkańców
Sieradowic.

Powiatowe przyznało Zespołowi
Pieśni i Tańca Leśnianie.
- Dla nas to wielki sukces, wyróżnienie i ogromne przeżycie
– mówiła Krystyna Kuropatwa
solistka zespołu. – Ta nagroda to
25 lat pracy społecznej. Jesteśmy
bardzo wzruszeni – komentowały
Panie z Zespołu.
Wszystkim artystom reprezentującym naszą gminę w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów, składamy
gorące podziękowania, gratulujemy nagród i życzymy dalszych
sukcesów!!!
/EŚ/

Zwycięstwo na X Folkloriadzie Jurajskiej
Na X Folkloriadzie
Jurajskiej organizowanej
przez Gminny Ośrodek
Kultury w Poraju naszą
gminę reprezentowały trzy
zespoły: Zespół Śpiewaczy
„Świętokrzyskie Jodły”,
Stowarzyszenie „Dąbrowa”
oraz Zespół Obrzędowy
„Wzdolskie Kołowrotki”.

głos z Bodzentyna

11

Czytanie nocą w Sieradowicach

Zdjęcie: MGCKiT

Ponad 550 artystów
ludowych wystąpiło
7 sierpnia 2016 roku
na chmielnickiej scenie
podczas XVII Powiatowego
Przeglądu Zespołów
Folklorystycznych
i Solistów.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

to było dla nas miłe zaskoczenie. Lubimy to, co robimy i może
dlatego to jest takie prawdziwe,
i tak działa na publiczność. Miłość do folkloru rozbudziła w nas
Pani Ola, wiemy, że czuwa nad
nami. To właśnie Jej poświęcamy każdy występ z tym obrzędem. Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość pokazania
„Kusoków” na kolejnych scenach
- powiedziała Małgorzata Tusień.
Dla mnie Zespół jest jak rodzina,
a każdy wyjazd zbliża nas do siebie, dlatego występy tak nas cieszą – stwierdził Łukasz Goliński.
Zespół Wzdolskie Kołowrotki
to grupa śpiewacza, obrzędowa, kabaretowa, która posiada
bardzo bogaty i różnorodny repertuar, osiąga sukcesy zarówno
w konkursach kulinarnych, jak
również potrafi zainteresować
najmłodszych widzów przedstawianymi bajkami. Gratulujemy.
/SK/

W związku z „Rokiem Sienkiewicza” postanowiliśmy publicznie przeczytać jego nowelę
pt. „Janko Muzykant”. Dlaczego
wybraliśmy właśnie ten a nie
inny utwór z bogatej i różnorodnej twórczości naszego noblisty?
Odpowiedź jest prosta, bo
chcieliśmy porównać problemy
wsi teraźniejszej i tej dziewiętnastowiecznej, a także porozmawiać na temat dzieci „innych”, czyli mających talent.
Piękną dekorację przygotowała pani Urszula Sokół,
a rekwizyty do wystroju świetlicy
zebrane były z całej wsi Sieradowice. Spotkanie składało się
z dwóch części. W pierwszej,
piękny, wzruszający i skłaniają-

cy do rozmyślań wiersz o Janku
Muzykancie wyrecytowali: Ania
Borek i Jakub Jędrzejczyk, najmłodsi uczestnicy spotkania.
Następnie czytaliśmy tekst noweli z podziałem na role. Trzeba zaznaczyć, że w czytaniu
uczestniczyli zarówno dzieci,
młodzież jak i dorośli. Kiedy

wybrzmiało ostatnie zdanie noweli, zaległa krótka chwila ciszy,
która była wynikiem zadumy słuchaczy nad wysłuchanym tekstem. Potem dyskutowaliśmy
o losach utalentowanej młodzieży dawniej i dziś, o emigracji „za
chlebem” lub po „lepsze życie”.
Młodzieży i dzieciom starsze

mieszkanki Sieradowic przybliżyły znaczenie słów: parobek,
komornica, stójka, karbowy, potrzódka, przednówek itp.
Późnym wieczorem nasza
świetlica zamieniła się w XIX
-wieczną izbę, w której przędło się kądziel, czochrało wełnę, darło pióra, zwijało wełnę
z przędzion na kłębki, nawijało
lniane nici na motowidło. Jedna z pań pracowicie dziergała
na drutach. Sieradowskie gospodynie przygotowały smalec
i świeżo ukiszone ogórki oraz
domowe bułeczki z jagodami,
które okazały się przysmakiem
wieczoru.
Spotkanie to, było pierwszym
z cyklu „Czytanie nocą”. Niebawem przygotujemy kolejne.
Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
M. Borek

Wakacyjne wydarzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
Poniżej przedstawiamy
skrót wydarzeń,
jakie miały miejsce
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Bodzentynie.
W okresie wakacji przeprowadzono rekrutację do klas
pierwszych, której efektem jest
utworzenie dwóch klas Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego, tj. klasy
realizującej innowację pedagogiczną pn. „edukacja policyjno
– prawna” i klasy o profilu humanistycznym.
W okresie od 15 do 24
sierpnia 2016 r. troje naszych
uczniów: Filip Rzadkowski z kl.
I a, Kinga Świetlik i Paulina Dyk
z kl. II b wzięło udział w wymianie młodzieży szkolnej między
Powiatem Kieleckim, a Win-

nickim Dobroczynnym Stowarzyszeniem „Dom Polski” im.
Tomasza Leoniuka z Winnicy.
W dniu 6 sierpnia 2016 r. gościliśmy 18 uczniów i 2 opiekunów
z Ukrainy. Goście zwiedzali
Święty Krzyż, Świętokrzyski
Park Narodowy, Nową Słupię,
Bodzentyn, Świętą Katarzynę.
Zapoznani zostali także z bazą
i ofertą edukacyjną naszej
szkoły.
Od czerwca 2016 r. Dyrektor
szkoły pan Dariusz Kasprowicz
uczestniczy w pracach Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy
Bodzentyn, jako przedstawiciel
środowiska oświaty i edukacji.
Efektem działań Komitetu ma
być rozwój rewitalizowanych
obszarów, poprawa jakości życia mieszkańców i unowocześnianie jednostek pożytku publicznego.

Zdjęcie: Archiwum gminy, /DZ/
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W dniach 6-7.08.2016 r. młodzież naszego liceum wzięła
udział w „Dymarkowych Biegach Górskich” na dystansach:
Bieg Emeryka na 5 km, Dycha
Hutnika na 10 km, I Półmaraton
Gór Świętokrzyskich na 21,1
km.
W nowym roku szkolnym
2016/2017 nasza szkoła zosta-

ła zakwalifikowana do programu
„Bezpieczna+”, którego celem
jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów,
zarówno w szkole, jak i poza
nią. Realizacja programu będzie obejmować różne obszary
działań.
ZSP nr 1 w Bodzentynie

WYDAWCA: Miasto i Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
ADRES REDAKCJI: „Głos z Bodzentyna”, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 48(41) 31-15-010.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnym tytułem.
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Festyn w Wilkowie

W ostatnią niedzielę
wakacji nad
zalewem w Wilkowie,
Stowarzyszenie Przyjaciół
Świętej Katarzyny i Doliny
Wilkowskiej „ŁysicaSabat” zorganizowało
festyn rodzinny pod
hasłem: „Pamiętajmy
o Poetach Doliny
Wilkowskiej”.

Zdjęcie: Archiwum gminy, /EŚ/

Tematem przewodnim festynu było podtrzymanie pamięci
o Poetach Doliny Wilkowskiej:
Marii Cedro-Biskupowej, Jana
Cedro, Rozalii i Wojciecha
Grzegorczyków oraz Katarzyny
Zaborowskiej.
Na scenie zaprezentowano
ich wiersze pisane piękną gwarą świętokrzyską.
Organizatorzy festynu przygotowali liczne atrakcje, konkursy zarówno dla najmłodszych uczestników zabawy, jak
i tych starszych. Dla wszystkich
uczestników przewidziane były
nagrody
Konkurs
poprowadzony
przez funkcjonariuszy policji
dotyczył bezpieczeństwa poruszania się na drogach i był
świetną powtórką z przepisów
ruch drogowego dla wszystkich.

Patronat nad tym konkursem
sprawowała sama Pani Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, która ufundowała dla
zwycięzców nagrody. Zarówno
uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej jak i gimnazjaliści poradzili sobie celująco
z pytaniami. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs
przygotowany dla dorosłych.
Zadaniem zawodników było
przejść slalomem wzdłuż pachołków w okularach, które wywołują wrażenie stanu nietrzeźwości. Cztery panie i jeden pan
mogli się przekonać, jak trudne
jest wykonanie, tak wydawałoby
się, prostej czynności.
Największą jednak atrakcją
były już „VIII mistrzostwa świata
w rzucie „mietłom”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
ze strony publiczności i dostarczyły sporo emocji wśród
zgromadzonych. Chętnych do
wzięcia udziału w konkursie nie
brakowało. Nawet burmistrz naszej gminy oraz kilku radnych
spróbowało swoich sił. Technika „rzutu mietłom”
była dowolna,
co też

zaowocowało niebywałą pomysłowością uczestników. Konkurs
odbył się w trzech kategoriach:
dla dzieci, kobiet i mężczyzn.
Pierwsze miejsce wśród dzieci zdobyła Agata Krzciuk, która
„rzuciła mietłom” na odległość
13,2 metrów. Organizatorzy festynu wszystkim najmłodszym
zawodnikom biorącym udział
w tym konkursie, wręczyli nagrody. Wśród pań wygrała
Śniowska Monika – rzucając
„mietłom” na odległość 16,4
metry, a wśród panów – imponujący wynik, bo aż 21,5 metrów, uzyskał Jarosław Kubacki.

Na przestrzeni ośmiu lat wyniki
w tym konkursie są coraz lepsze – czekamy za rok na bicie
kolejnych rekordów w „rzucie
mietłom”
Długo oczekiwany konkurs
„Mam talent” ukazał wspaniałe
uzdolnienia dzieci. Jedni śpiewali, inni robili mostek, a jeszcze inni pokazali skomplikowane ćwiczenia z gimnastyki
artystycznej. Jak widać, pomysłowość i odwaga naszych
pociech nie znają granic. Na
uczestników konkursów czekały liczne nagrody przygotowane
przez organizatorów.
Podczas festynu nie zabrakło
muzyki, która umilała wszystkim, mijający czas. Na scenie
zagrał zespół „ALABAMA”, który
wciągnął publiczność do wspólnej zabawy i śpiewu. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, iż
w naszej gminie powstał zespół muzyczny pod kierunkiem
utalentowanego
artystycznie
mieszkańca Bodzentyna pana
Zygmunta Szafrańskiego, który
podczas niedzielnego festynu
miał swój debiut.
Słoneczna pogoda niezwykle
dopisała w ten ostatni wakacyjny weekend, co sprzyjało miłej,
sielankowej atmosferze, jaka
panowała wśród uczestników
festynu.
Do zobaczenia za rok.
/EŚ/

