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W numerze
Powstają kolejne nowe 
drogi gminne!

Mieszkańcy Wilkowa, Celin, 
Sieradowic i Śniadki Parcele 
w końcu mają asfaltowe drogi.

 Czytaj, str. 2

SZOP – ułatwia kontakt
W naszej gminie działa Sys-

tem Zgłaszania Obywatelskich 
Potrzeb. Sprawdź jak z niego 
korzystać.

 Czytaj, str. 4

Gmina Bodzentyn wspiera 
niepełnosprawnych

Zobacz jak Gmina angażuje 
się w pomoc na rzecz niepeł-
nosprawnych mieszkańców 
Gminy.

 Czytaj, str. 8 i 9

Wzruszające Jubileusze!

W Gminie Bodzentyn ob-
chodzono „Złote i Diamentowe 
Gody”.

 Czytaj, str. 9
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Rondo w Bodzentynie 
coraz bliżej powstania!
W Urzędzie Miasta i Gminy 
w Bodzentynie 19 paździer-
nika podpisano umowę 
na realizację tzw. Małego 
Ronda w Bodzentynie, 
które jest częścią projektu 
Małej Pętli Świętokrzyskiej. 
Ta inwestycja upłynni ruch 
i zwiększy bezpieczeństwo.

O sprawie Małej Pętli Świę-
tokrzyskiej informowaliśmy Pań-
stwa na bieżąco. W 8 numerze 
„Głosu z Bodzentyna” z 2016 
roku szczegółowo opisano ja-
kie czynności podjęła Gmina 
w związku z niezbędnymi formal-
nościami związanymi z planowa-
ną inwestycją, które były zawiłe 
i wymagały mnóstwa pozwoleń, 
skomplikowanych formalności 
oraz procedur. Z kolei w kwiet-
niowo-majowym wydaniu naszej 
Gazeta informowaliśmy Państwa 
o ogłoszonym przetargu. Nie-
zwykle miło jest nam poinfor-
mować, iż nareszcie się udało 
i inwestycja ruszy już w tym roku!

Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn na początku spotkania 
serdecznie podziękował samo-
rządowi województwa za ciężką 

pracę, ale też dążenie do sukce-
su, który nastąpił podczas podpi-
sania umowy.

To bardzo ważna inwestycja 
drogowa, która znacznie upłynni 
ruch, ale też zwiększy komfort 
oraz bezpieczeństwo kierow-
ców i pieszych. W ramach tej 
inwestycji przebudowane zo-
staną drogi wojewódzkie nr 752 
- odcinek Podgórze-Bodzentyn 
o długości ok. 2,5 km oraz dro-
ga wojewódzka nr 751 - odcinek 
Bodzentyn-Dąbrowa Dolna. o dł. 
ok. 4,0 km. Ważnym elementem 
prac jest także ułożenie 2 odcin-
ków chodnika.

Drogi nr 751 i 752 będą dro-
gami jednojezdniowymi o szero-
kości 6 m, jednak wraz z pasami 
ruchu przeznaczonymi dla ro-
werów, szerokość pasa wynie-
sie 9 m. Przewidziana prędkość 
zawarta w projektach wyniesie 
w obszarze zabudowanym 50 
km/h oraz 70km/h w terenie nie-
zabudowanym. Na przebudowa-
nej drodze wojewódzkiej nr 752 
chodnik będzie bezpośrednio 
przylegał do pasa ruchu prze-
znaczonego dla rowerzystów. 
Przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej 

z ul. Szermentowskiego w Bo-
dzentynie, gdzie obecnie tworzą 
się korki, powstanie małe rondo, 
które z pewnością upłynni ruch 
we wszystkich kierunkach. Do 
tej pory kierowcy, którzy chcieli 
wyjechać z ul. Suchedniowskiej 
lub z ul. Szermentowskiego mieli 
ogromny problem. Znacznie na-
tężony ruch, przede wszystkim 
w godzinach porannych i popo-
łudniowych, uniemożliwiał swo-
bodny i płynny przejazd przez 
skrzyżowanie. Często podczas 
skrętów dochodziło do niebez-
piecznych wypadków, w tym rów-
nież śmiertelnych. Nawierzchnia 
jezdni w tym miejscu zostanie 
poszerzona, pojawią się zatocz-
ki autobusowe i chodnik oraz 
przeprowadzony zostanie re-
mont mostu. Istniejące przepu-
sty zostaną przedłużone, a nowe 
pojawią się pod zjazdami. Ogro-
dzenia, które kolidują i uniemoż-
liwiają dalsze prace, zostaną 
przestawione. Pojawią się też 
ochronne bariery drogowe, które 
zabezpieczą samochody przed 
zjazdem z wyznaczonego pasa 
ruchu.

Realizacja tej inwestycji 
wspomoże oraz usprawni tranzyt 
pomiędzy Kielcami, Starachowi-
cami i Skarżyskiem-Kamiennym.

Koszt realizacji inwestycji wy-
niesie ponad 21 milionów zło-
tych, z czego 85% pokryją fun-
dusze unijne, pozostałą część 
Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego. Gmina Bodzentyn 
na dokumentację projektową 
wydatkowała ok. 232 tysięcy zł.

Inwestycję będzie realizo-
wała firma BUDROMOST, któ-
ra wyłoniona została podczas 
przetargu. Zakończenie prac 
zaplanowane jest na 2019 rok.

Oprac. /EŚ/, /AO/
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Mieszkańcy Wilkowa i Celin mają 
nowe drogi
Prace związane z przebudo-
wą dróg w Wilkowie i Celi-
nach dobiegają końca. Do 
tej pory drogi nie spełniały 
swojej funkcji, a zmienne 
i trudne warunki pogodowe 
utrudniały ludziom dotarcie 
do swoich domostw.

Mieszkańcy tych miejscowości 
od wielu lat domagali się moder-
nizacji dróg, jednak dopiero teraz 
udało się zrealizować to zadanie. 
Łącznie przebudowano i położo-
no asfalt na długości 919 mb.

W zapomnianej od wielu 
lat części Wilkowa nareszcie 
wszystko zmienia się na lepsze. 
Oprócz niedawno zainstalowane-
go oświetlenia i przyłączy wodo-
ciągowych, od teraz mieszkańcy 
mogą cieszyć się także z nowej, 
przebudowanej drogi. Jak mówi 
Wojciech Kózka, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Bodzentynie: 
- Do tej pory nic się tutaj nie dzia-

ło. Mieszkańcy od wielu lat pro-
sili o porządną drogę, którą bez 
problemu mogliby dojeżdżać do 
swoich domów. – Odcinek, który 
został przebudowany ma 430 m 
długości oraz 3,5 m szerokości.

Również w miejscowości Celiny 
dużo się zmieniło. Dwa przebudo-
wane odcinki dróg w tej miejsco-
wości mają łącznie 489 m długości 
oraz blisko 3,5 szerokości. Stara-
nia o zmianę nawierzchni rozpo-
częła już w 1999 r. Teresa Bzymek, 
sołtys miejscowości Celiny. Nie-
stety, w poprzednich kadencjach 
przebudowa tych dróg okazała się 
niemożliwa. Poprzez starania Bur-
mistrza Dariusza Skiby, nareszcie 
udało się zrealizować inwestycję. 
Jak mówi jedna z mieszkanek 
Celin: - To dla mieszkańców jest 
bardzo ważne, bardzo się z tego 
cieszymy. Łatwiej będzie także za-
dbać o czystość, a zimą na pewno 
będzie bezpieczniej.

Przebudowa trzech odcinków 
dróg wyniosła 269 739,31 zł brut-
to. Pieniądze w pełni pochodziły 

z budżetu Gminy.
Artur Olszewski

Nowo przebudowane drogi 
w Sieradowicach i Śniadce Parcele
Mieszkańcy Sieradowic 
ćwierć wieku czekali na dro-
gę, która nareszcie umoż-
liwi im godny dojazd do 
swoich domostw. Właśnie 
dobiegają końca dwie inwe-
stycje drogowe w Śniadce 
Parcele i Sieradowicach.

Błoto, ciągłe zalewanie po-
sesji, a także bardzo utrudnione 

odśnieżanie drogi – z tym zma-
gali się mieszkańcy Sieradowic 
przez ostatnie dwadzieścia pięć 
lat. Dzięki staraniom Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariu-
sza Skiby, radnej Rady Miejskiej 
w Bodzentynie Annie Wójcik oraz 
pani sołtys Marzannie Borek, 
drogowy koszmar mieszkańców 
nareszcie się skończył.

W ramach przebudowy pogłę-

biono także rowy odwadniające, 
co znacznie ułatwi spływanie 
wody deszczowej z nowej as-
faltowej drogi oraz posesji do-
mostw. Zmodernizowana droga 
ma 265 m długości.

Również mieszkańcy Śniadki 
Parcele mają powody do zado-
wolenia. Nowa asfaltowa droga 
przede wszystkim przystosowa-
na jest do potrzeb mieszkańców 

gminy Bodzentyn. Tu także za-
dbano o dobrze wykonane pobo-
cza i odpowiednie odwodnienie 
drogi, która ma 200 m długości.

Przebudowa dróg wyniosła 
163 219,77 zł brutto. Środki fi-
nansowe w pełni pochodziły 
z budżetu Gminy. Wykonawcą 
robót był Zakład Robót Drogo-
wych DUKT Sp. z o.o.

Artur Olszewski

Sieradowice Śniadka Parcele

Jeden z dwóch przebudowanych odcinków drogi w Celinach

Nowa droga w Wilkowie



3BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN głos z Bodzentyna ROK IX NR 10 (63)

Zd
ję

ci
a:

 A
rc

hi
w

um
 s

zk
oł

y
Zd

ję
ci

e:
 e

-b
od

ze
nt

yn

Zamek w Bodzentynie zostanie 
zabezpieczony
Dzięki uzyskanemu dofi-
nasowaniu na „Wykonanie 
koniecznych prac ratunko-
wych poprzez tymczasowe 
zabezpieczenie murów 
pałacu biskupów krakow-
skich powstałego w XIV – 
XVII w. w Bodzentynie” do 
końca listopada ruiny zam-
ku w Bodzentynie zostaną 
zabezpieczone specjalnymi 
konstrukcjami.

Zniszczone upływem czasu 
ruiny zamku ze względu na po-
tencjalne zagrożenie dla prze-
chodzących pod nimi osób zo-
staną tymczasowo ograniczone 
dla turystów poprzez zamonto-
wanie ogrodzenia.

W ramach zabezpieczenia mu-
rów specjalne drewniane konstruk-
cje będą podtrzymywać fragmenty 
ścian, które grożą zawaleniem. 
Nadproża nad otworami okienny-
mi, które również są w złym sta-

nie zostaną także zabezpieczone 
przed dalszym zniszczeniem. Nie-
równości terenu zostaną wyrów-
nane, a niektóre obluzowane ka-
mienie mają zostać umocowane. 
Wszystkie prace są prowadzone 
pod nadzorem archeologa.

Na zabezpieczenie ruin zam-
ku przewidziane jest 187 721,16 
zł, z czego dofinansowanie od 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wyno-
si 118 671,30 zł. Wkład własny 
Gminy to 69 049,86 zł.

Dzięki uzyskanemu dofinanso-
waniu Gmina w końcu ma możli-
wość zajęcia się jedną z najpięk-
niejszych i najstarszych atrakcji 
w naszym regionie.

Całość prac jest wstępem do 
kolejnych, zaplanowanych, dzię-
ki którym ruiny dawnego pałacu 
biskupów krakowskich staną się 
ciekawsze dla odwiedzających 
Gminę turystów. W planach są 
również pogłębione badania ar-

cheologiczne. Wielu z nas wciąż 
zastanawia się jakie tajemnice 
skrywają tunele, tudzież lo-
chy bodzentyńskiego zamku. 
Wstępne badania georadarowe 
wykazały na terenie zamku kilka 
pustych przestrzeni, które z całą 
pewnością warto zbadać.

Wśród zaplanowanych prac 
jest m.in. częściowa odbudowa 
niektórych elementów, powstanie 
nowoczesnej ekspozycji opar-
tej na wirtualnej rzeczywistości, 
punkt widokowy, przestrzeń wy-
stawiennicza z elementami prze-

szklonymi. Wspomniane praca 
stanowią tylko wzmiankę wszyst-
kich zaplanowanych prac w ra-
mach projektu utworzenie szlaku 
kulturowego „Śladami kultury be-
nedyktyńskiej”. Gmina Bodzen-
tyn razem z 4 gminami ze Związ-
ku Gmin Gór Świętokrzyskich 
ubiega się o wsparcie finansowe 
na ów projekt. Uzyskane dofinan-
sowanie umożliwiłoby również 
częściową odbudowę murów, 
odtworzenie ogrodu włoskiego, 
a także badania archeologiczne.

Oprac. /EŚ/

Pracownie ekologiczno-przyrodnicze w szkołach
W ramach dotacji z Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach Gmina Bo-
dzentyn zakupiła wyposa-
żenie do pracowni eko-
logiczno-przyrodniczych 
w szkołach podstawowych 
w Świętej Katarzynie 
i Wzdole Rządowym.

Dzięki udziałowi w programie 
szkoły te wyposażone zostały 

w liczne pomoce dydaktyczne, 
które urozmaicają lekcje przy-
rody, biologii, fizyki i chemii. Ze-
stawy doświadczeń pozwalają 
uzupełnić i zobrazować infor-
macje zawarte w podręczniku 
i podstawie programowej; przy-
rządy pomiarowe będą przydat-
ne do obserwacji i badań naj-
bliższego otoczenia (powietrza, 
wody, gleby) podczas zajęć 
terenowych. Dzięki udziałowi 
w programie szkolne pracow-
nie przyrodnicze zostały wypo-

sażone w odpowiednie meble, 
co dało możliwość odpowied-
niego przechowywania sprzętu 
laboratoryjnego, przyrządów 
pomiarowych, atlasów, ponad-
to szkoły otrzymały stojaki na 
plansze, czy też ekran ścienny, 
laptop oraz projektor multime-
dialny, dzięki któremu mogą do-
konywać prezentacji. W ramach 
programu również nauczyciele 
przedmiotów przyrodniczych 

poszerzali swoje kwalifikacje 
biorąc udział w szkoleniach do-
tyczących wykorzystania w edu-
kacji zakupionych pomocy dy-
daktycznych i sprzętu.

Podejmowane działania mają 
na celu podniesienie jakości 
edukacji ekologicznej w szko-
łach i kształtowanie zaintereso-
wań uczniów ekologią, ochroną 
przyrody i środowiska.

/JG/

Materiały dydaktyczne SP w Świętej Katarzynie

Wyposażona pracownia przyrodnicza w SP we Wzdole Rządowym
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Burmistrz Dariusz Skiba ułatwił kontakt 
Mieszkańcom z Urzędem Gminy
Teraz wystarczy wy-
łącznie kilka kliknięć 
myszką i każdy miesz-
kaniec Miasta i Gminy 
Bodzentyn może zgłosić 
swój problem do UMiG 
w Bodzentynie. SZOP – 
czyli System Zgłaszania 
Obywatelskich Potrzeb 
ułatwia mieszkańcom 
kontakt z Urzędem Gminy. 
To nowoczesne narzędzie 
pozwala bez wychodzenia 
z domu zgłosić np. zagro-
żenie czy usterkę.

Z inicjatywy Burmistrza Mia-
sta i Gminy Bodzentyn Dariu-
sza Skiby, 28.08.2017 r. zosta-
ła podpisana umowa na SZOP, 
a już od 26.09. br. system za-
czął funkcjonować. W tym dniu 
pojawiło się już pierwsze zgło-
szenie dotyczące spalonej ża-
rówki w oświetleniu ulicznym.

To innowacyjne rozwiązanie 
kontaktu z Mieszkańcami od-
bywającego się poprzez plat-
formę e-Usług, która pozwala 
ludziom szybciej skontaktować 
się z Urzędem: Bardzo się cie-
szymy, że ten system został już 
wprowadzony. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy chętnie będą 
korzystać z takiej ułatwionej 
formy kontaktu. Ja mogę za-

gwarantować, że wszystkie 
zgłoszenia zostaną szczegó-
łowo rozpatrzone – mówi Da-
riusz Skiba, Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn.

Na pewno nie wszyst-
kie zgłoszenia od razu będą 
mogły zostać zrealizowane: 
Wiemy, że Mieszkańcy będą 
zgłaszać zapotrzebowanie na 
drogi, chodniki, przyłącza ka-
nalizacyjne. Niestety nie jeste-
śmy w stanie wykonać na raz 

wszystkich zgłoszeń, przede 
wszystkim jeżeli wymagają one 
dużych nakładów finansowych 
i mnóstwa pozwoleń. Wiedza 
na temat oczekiwań Mieszkań-
ców jest jednak dla nas ogrom-
nie ważna. To pomoże nam 
lepiej określić priorytety. Awa-
rie i zagrożenia będą elimino-
wane niezwłocznie – wyjaśnia 
Sekretarz Gminy – Wojciech 
Furmanek.

Bezpośrednio dane zgłosze-

nia będą przekazywane do od-
powiednich komórek i refera-
tów w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Bodzentynie.

Mieszkańcy poprzez platfor-
mę SZOP mogą także kontro-
lować wykonane przez urzęd-
ników prace. Na mapie będą 
pojawiać się zgłoszenia, które 
dopiero dotarły do Urzędu oraz 
takie, które są już w trakcie re-
alizacji. Zaobserwować można 
też te, które zostały wykonane.

Najważniejszą cechą Sys-
temu Zgłaszania Potrzeb Oby-
watelskich jest przejrzystość 
i łatwość z jego korzystania. 
Wystarczy komputer z dostę-
pem do Internetu lub smartfon, 
na którym także można zain-
stalować aplikację, ułatwiającą 
zgłoszenia. Dzięki dokładnej 
i cyfrowej mapie, możecie Pań-
stwo bez problemu określić do-
kładną lokalizację danego pro-
blemu czy usterki. Wystarczy 
zaznaczyć punkt, w którym po-
jawił się problem, dokładnie go 
opisać, zatwierdzić – i gotowe.

Aplikację znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Bo-
dzentynie

Życzymy miłego korzystania 
z platformy.

Artur Olszewski

Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn na rok 2018
Już ruszyła druga edycja budżetu 
obywatelskiego Miasta Bodzentyn. 
W tym roku można zgłaszać projekty 
ze swoimi pomysłami na kwotę 80 
143, 93 zł. Warto zaznaczyć, iż przy-
dzielona kwota jest wyższa w stosun-
ku do roku ubiegło aż o 20 tysięcy 
złotych!

Każdy pełnoletni mieszkaniec Bodzenty-
na, a także organizacja pozarządowa dzia-
łająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn 
może zgłosić swoją propozycję projektu pod 
warunkiem uzyskania poparcia co najmniej 
15-stu mieszkańców miasta. W ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego mogą być również 
proponowane projekty zadań, które należą 
do zadań własnych gminy.

Wnioski z propozycjami zadań można 
zgłaszać do końca listopada. Następnie 
do końca grudnia odbędzie się weryfikacja 

i ocena złożonych formularzy pod wzglę-
dem formalno-prawnym. Ocenie podle-
ga możliwość realizacji projektu za kwotę 
wskazaną w formularzu zgłoszeniowym, 
realizacja projektu za wyznaczoną kwotą 
przy jednoczesnym wskazaniu przybliżone-
go rzeczywistego kosztu realizacji projektu 
zadania oraz możliwość zabezpieczenia 
w budżecie na kolejne lata ewentualnych 
kosztów, które projekt będzie generował 
w przyszłości.

Po weryfikacji oraz pozytywnej ocenie 
wnioski zostaną poddane pod powszech-
ne głosowanie wszystkich mieszkańców 

Bodzentyna. Głosowanie odbędzie się 
w styczniu 2018 r.

Formularz zgłaszania propozycji pro-
jektów zadań do zrealizowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Bodzentyn www.bodzentyn.pl oraz w punk-
cie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy 
w Bodzentynie.

Wszystkich mieszkańców Bodzentyna 
zachęcamy do składania projektów. Dzięki 
Waszym pomysłom i zaangażowaniu możli-
wa jest realizacja Waszych potrzeb.

Oprac. /EŚ/
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Fundusz sołecki na 2018 rok
Od sierpnia do paździer-
nika Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn Da-
riusz Skiba spotykał się 
z mieszkańcami wszyst-
kich sołectw z terenu 
Gminy. Na spotkaniach 
omawiano zakres reali-
zacji funduszy sołeckich 
w obecnym roku oraz 
zaplanowano zadania na 
rok przyszły.

Fundusz sołecki to środki 
wyodrębnione z budżetu gminy, 
zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących popra-
wie życia mieszkańców. Inaczej 
mówiąc - to środki w budżecie 
gminy, o których przeznaczeniu 
decydują mieszkańcy. To oni 
sami wybierają, na co zostaną 
przeznaczone. Fundusz sołecki 
pozwala na realizację zadań, 
które z różnych względów, nie 

zawsze byłyby brane pod uwa-
gę przy konstruowaniu budżetu.

Niezwykle ważne jest rów-
nież zaangażowanie samych 
mieszkańców, gdyż to dzięki 
ich aktywności i świadomemu 
uczestnictwu w życiu publicz-
nym możliwa jest realna współ-
praca z władzami samorządo-
wymi.

Na rok 2018 Gmina Bodzen-
tyn przeznaczy łącznie kwotę 

509 756,38 złotych na realizację 
potrzeb swoich mieszkańców 
w ramach Funduszu sołeckie-
go. Każde sołectwo w naszej 
Gminie ma do rozdysponowania 
inną kwotę. Jest ona zależna 
między innymi od liczby miesz-
kańców.

Poniżej przedstawiamy za-
planowane zadania z funduszu 
sołeckiego na rok 2018.

Oprac. /EŚ/

L.p. Nazwa sołectwa Zadania Koszt zadania

1. Święta Katarzyna

Założenie monitoringu przy szkole podstawowej 

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej i uzupełnienie placu zabaw

Zakup nagrzewnicy dla klubu "Grot"

2. Sieradowice

Zakup elementów siłowni zewnętrznej

Zakup altany drewnianej z zadaszeniem wraz z wyposażeniem

Utwardzenie terenu obok budynku świetlicy pod miejsce postojowe

3. Wilków Budowa drogi asfaltowej na ul. Łysogórska 172-186

4. Śniadka Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Śniadce

5. Dąbrowa Dolna

Kupno wiaty

Kupno ławostołu

Kupno kilku elementów na mały plac zabaw

6. Siekierno Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna siatkówka) wraz z ogrodzeniem na działce gminnej.

7. Dąbrowa Górna

Budowa wiaty na placu zabaw

Doposażenie placu zabaw

Utrzymanie zieleni na boisku i placu zabaw

8. Psary Stara - Wieś Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia działki 156/2

9. Orzechówka Oświetlenie uliczne

10. Wzdół Parcele Budowa oświetlenia 

11. Kamieniec
Wiata przystankowa

Konserwacja rowów przy drodze gminnej na wsi Kamieniec

12. Psary - Podłazy

13. Psary - Kąty

Częściowe utwardzenie placu pod miejsca postojowa

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw

Zakup i montaż materiałów do wykonania wiaty z ławkami i stołami

14. Wzdół Rządowy
Siłownia zewnętrzna

3 wiaty chroniące na przystankach autobusowych

15. Leśna

Remont boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Leśnej

Zakup komputerów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej

Regulacja stanu geodezyjnego dróg gminnych sołectwa Leśna

16. Hucisko Zakup urządzeń do realizacji placu zabaw

17. Wzdół - Kolonia Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu 

18. Wiącka Wykonanie dalszej części łącznika drogi polnej Hucisko-Kapkazy

19. Podmielowiec wykonanie połączenia drogi gminnej w Kamionce z drogą powiatową w Podmielowcu

20.
Budowa świetlicy wiejskiej

Wyposażenie klasopracowni, zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej

21. Ściegnia Poprawa nawierzchni drogi gminnej

22. Celiny Zagospodarowanie zakupionego gruntu

23. Podgórze Asfaltowanie drogi gminnej nr 2954/1

33 923,94 zł

27 629,53 zł

36 339,30 zł

24 482,32 zł

18 261,10 zł

19 005,45 zł

21 920,64 zł

24 299,35 zł

13 979,44 zł

14 272,21 zł

15 370,07 zł

Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku (dz. 522/2) 
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

16 101,98 zł

24 310,99 zł

27 690,55 zł

34 509,46 zł

15 333,47 zł

19 768,58 zł

28 288,24 zł

16 358,14 zł

Wola 
Szczygiełkowa

29 532,49 zł

14 821,14 zł

17 858,56 zł

15 699,43 zł
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Kontrowersje wokół pro-turystycznej 
inwestycji w Świętej Katarzynie

Choć realizacja projektu 
Centrum Turystyki i Kul-
tury Rowerowej w Świętej 
Katarzynie nabrała rozpę-
du, to skutecznie blokują 
ją niektórzy mieszkańcy, 
radni gminy krytykując 
dzierżawę części działki 
pod tę inwestycję. 

To jedyny sposób zachęce-
nia turystów do odwiedzenia 
malowniczych zakamarków 
gminy Bodzentyn. 19 paździer-
nika Burmistrz Miasta i Gminy 
Dariusz Skiba zorganizował 
spotkanie w SP w Świętej 
Katarzynie, na którym pojawi-
ły się osoby chcące rozwoju 
turystyki w Gminie oraz prze-
ciwnicy, którzy poprzez swoje 
działania odstraszają turystów 
i inwestorów z regionu.

Już w lipcu ubiegłego roku 
gmina Bodzentyn podpisała 
z marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego Adamem 
Jarubasem preumowę na re-
alizację projektu w Świętej Ka-
tarzynie. Kwota dofinansowa-
nia przyznana na rozwój bazy 
turystycznej w tej miejscowo-
ści wynosi 2 654 807,95 zł, 
co pokrywa aż 85% kosztów 
związanych z całą inwestycją. 
Pozyskane pieniądze mają 
być przeznaczone na budowę 
ścieżki rowerowej, o długości 
aż 3,53 km, ze Św. Katarzyny 
do Bodzentyna. Oprócz ścież-
ki dla rowerzystów miałaby 
powstać wiata, w której turyści 

mogliby uzyskać wyczerpują-
ce informacje oraz wskazówki 
na temat Gminy, a także jej 
okolic. Na działce, która zo-
stała zakupiona przez UMiG 
w Bodzentynie od sióstr Ber-
nardynek wybudowany zosta-
nie również parking przezna-
czony na sześćdziesiąt miejsc 
postojowych, który sfinanso-
wany zostanie ze środków 
gminnych.

Jeżeli wybudowany par-
king będzie miał do 60 miejsc 
parkingowych, pas parkingo-
wy zostanie zwężony jedynie 
o 12 m – wówczas parking 
może być wybudowany aż na 
29 m pasie. Natomiast gdyby 
parking rozciągnięty był na 
całej powierzchni działki, pas 
parkingowy musiałby być za-
wężony aż o 32 m, po środku 
pozostałby jedynie 9 m pas 
przeznaczony pod parking. 
Jednak niektórzy i tak upierają 
się żeby parking wybudowany 
został na całej powierzchni, 
nie rozumiejąc, że na takie 
rozwiązanie nie pozwalają 
przepisy Prawa Budowlane-
go. Władze Gminy widziały-
by możliwość wydzierżawie-
nia drugiej części działki pod 
Centrum Kultury i Turystyki 
Rowerowej. Część mieszkań-
ców Gminy, w tym dwaj radni 
Rady Miejskiej w Bodzentynie 
oraz jeden z sołtysów, przed 
spotkaniem 19 października, 
wprowadzając mieszkańców 
gminy Bodzentyn w błąd, zbie-

rali podpisy na liście, która 
miała być argumentem prze-
ciwko wydzierżawieniu części 
działki. Manipulując i okła-
mując mieszkańców Gminy, 
przekazywali nieprawdziwe 
informacje m.in.: że włodarze 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
chcą tak naprawdę działkę 
sprzedać lub, że wybudowa-
ny parking będzie płatny dla 
mieszkańców, czy też, że cała 
działka zostanie wydzierża-
wiona. Na liście widoczne 
było, że niektóre osoby pod-
pisywały się (swoim charak-
terem pisma) także za kilka 
innych osób. Dowodem ob-
łudnych kłamstw, które zostały 
przekazane ludziom jest frag-
ment z oficjalnego protokołu 
ze spotkania 19 października. 
Pani Krystyna Jamrożek pod-
czas spotkania powiedziała, 
że zbierała podpisy na dwóch 
ulicach w Św. Katarzynie – ul. 
Spacerowej oraz ul. Święto-
krzyskiej. Następnie Pani Te-
resa Bzymek zapytała Panią 
Jamrożek, co mówiła miesz-
kańcom, do których zwracała 
się z prośbą o podpisanie li-
sty. Pani K. Jamrożek stwier-
dziła, że przekazywała taką 
informację, którą przekazał 
jej Sołtys Wilkowa – Pan Bo-
gusław Wzorek. Mówiła, że 
podpisując listę, mieszkańcy 
protestują przeciwko wydzier-
żawieniu działki na 18 lat, na 
której powstać ma muzeum ro-
werów oraz płatny parking dla 

mieszkańców.
Podczas spotkania Bur-

mistrz Skiba zdementował 
wszystkie plotki, które poja-
wiały się na temat planowanej 
inwestycji. Powiedział, że liczy 
się wyłącznie dobro mieszkań-
ców, ale też turystów, którzy 
co roku zasilają budżet gospo-
darstw agroturystycznych, ho-
teli, restauracji, czy punktów 
gastronomicznych o kilkadzie-
siąt tysięcy złotych.

Procedura związana 
z wydzierżawieniem działki 
w Świętej Katarzynie została 
zachowana zgodnie z Ustawą 
o Gospodarce Nieruchomo-
ściami. Informacja była zawar-
ta na urzędowej tablicy ogło-
szeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej UMiG w Bodzen-
tynie oraz w gazecie lokalnej 
(Gazeta Wyborcza). Informa-
cje były dostępne od 1 do 21 
września 2017 r.

Warto wspomnieć, że inwe-
stor odpowiedniej działki po-
szukiwał półtora roku. W koń-
cu z prośbą o pomoc, zgłosił 
się do UMiG w Bodzentynie. 
Nieruchomość musi posiadać 
odpowiednie wymiary i para-
metry, aby w ogóle była mowa 
o możliwości realizacji tej in-
westycji. Projekt powstania 
Centrum Kultury i Turystyki 
Rowerowej idealnie wpisywał-
by się w strategię rozwoju tu-
rystycznego Gminy.

Artur Olszewski
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Spotkanie dotyczące „Ekonomii 
Społecznej”
W Bodzentynie w Miej-
sko-Gminnym Centrum 
Kultury i Turystyki odbyło 
się spotkanie dla miesz-
kańców Gminy, którego 
celem było zaproszenie 
do współpracy wszystkich 
osób zainteresowanych 
działalnością w sektorze 
ekonomii społecznej.

Spotkanie informacje popro-
wadzili przedstawiciele Kielec-
ko-Ostrowieckiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(KOOWES), Krzysztof Polewski 
oraz Kamil Żuława. W czasie 
spotkania uczestniczy mieli oka-
zję posłuchać o możliwościach 
rozwoju mieszkańców i gminy 
przy wykorzystaniu wsparcia ja-
kie stwarza projekt KOOWES. 
Uczestnikom spotkania przybli-
żono i wyjaśniono zagadnienie 
ekonomii społecznej, zaprezen-
towano projekt KOOWES pod 

kątem korzyści dla nich oraz po-
dano przykłady dobrych praktyk 
w obszarze ekonomii społecz-
nej. Dodatkowo uczestnicy wzięli 
udział w ćwiczeniu animacyjnym, 
podczas którego zastanawiali się 
nad zagadnieniami takimi jak: co 
jest siłą naszej gminy i jej miesz-
kańców oraz jakie obszary/ te-
maty wymagają jeszcze pracy.

W spotkaniu wzięło udział 
ponad 30 osób, w tym osoby 
bezrobotne, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele stowarzyszeń 
działających na terenie gminy 
oraz osoby, które mają pomy-
sły, a często nie wiedzą w jaki 
sposób je realizować. Organi-
zowanie takich spotkań pozwa-
la mieszkańcom Gminy szukać 
alternatywnych form pomocy dla 
realizacji swoich planów, zamie-
rzeń, a często i marzeń związa-
nych z działalnością na rzecz 
społeczności lokalnej.

/EŚ/

Nowe miododajne rośliny
W gminie Bodzentyn po-
sadzono blisko 150 drzew 
i krzewów miododajnych.

Rośliny miododajne lub ina-
czej zwane przez wielu pszcze-
larskimi czy pożytkowymi za-
chwycają przede wszystkim 
swoimi barwnymi kwiatami. Dla 
owadów te rośliny są stałym 
źródłem nektaru i pyłku. Krzewy 
i drzewa miododajne charakte-
ryzują się długim i obfitym okre-
sem kwitnienia.

Dzięki dotacji pochodzącej ze 
środków finansowych Powiatu 

Kieleckiego, gmina Bodzentyn 
zakupiła 147 szt. drzew i krze-
wów miododajnych. Wśród nich 
znajdują się m.in.: dereń jadalny, 
oliwnik wąskolistny, lipa szeroko-
listna, pigwowiec japoński, kara-
gana syberyjska. 17 szt. Roślin 
zostało nasadzone na działkach 
użytkowanych przez gminę Bo-
dzentyn w Dąbrowie Górnej oraz 
Bodzentynie. Reszta roślin zo-
stała przekazana członkom Koła 
Pszczelarskiego z terenu gminy.

Gmina na ten cel uzyskała 
dotację w wysokości 2 000 zł.

Artur Olszewski

Spotkanie sołtysów 
Powiatu Kieleckiego
Ponad 150 sołtysów przy-
było na coroczny Zjazd 
Sołtysów Powiatu Kie-
leckiego, który się odbył 
28 października 2017 r. 
w Regionalnym Centrum 
Naukowo- Technologicz-
nym w Podzamczu, gm. 
Chęciny.

W tym roku, zjazd prowadziła 
Pani Prezes Powiatowego Koła 
Sołtysów – Małgorzata Kozbek. 
Spotkanie umożliwia sołtysom 
wymianę doświadczeń, spo-
strzeżeń i tym samym staje się 
bogate w wiele owocnych roz-
mów. Nasza Gminę reprezen-
towali sołtysi: Marzanna Borek, 
Alina Rdzanek, Mariusz Matla, 
Teresa Bzymek, Aneta Jarosiń-
ska, Beata Babiarz, Aneta Mróz, 

Czesława Czarnecka, Anna 
Wzorek, Stanisława Stefańczyk, 
Krzysztof Arczewski oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Dariusz 
Skiba.

Sołtysi mieli okazję wysłu-
chać licznych wykładów m. 
in. o akcji „Bezpieczny Senior 
2017”, na temat pierwszej po-
mocy. Również przedstawiono 
im możliwości pozyskania infor-
macji o projektach i wnioskach 
na wsparcie z funduszy euro-
pejskich, czy też wsparcia finan-
sowego dla organizacji pozarzą-
dowych i wielu innych.

Na zakończenie wszyscy 
wypełnili test z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy-
gotowany przez KRUS oraz 
Państwową Inspekcję Pracy.

Oprac. /EŚ/
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Wielkie sportowe emocje
To nieprawdopodobne jak 
sport wszystkich jednoczy 
i integruje. 30 września na 
stadionie lekkoatletycz-
nym odbył się festiwal 
aktywności ruchowej dla 
osób niepełnosprawnych 
„PARAGEDON 2017”.

Gminę Bodzentyn reprezen-
towała ośmioosobowa grupa 
uczestników, która na wydarze-

niu pojawiła się z uśmiechem na 
twarzy: Daria Madej, Monika Le-
dwójcik, Patryk Rydzowski, Woj-
ciech Michta, Mateusz Saletra, 
Kamil Kuza, Patrycja Jurek oraz 
Przemysław Mazurek. Zawod-
nicy wzięli udział w kilkunastu 
kategoriach m.in.: strzelectwo, 
łucznictwo, rzutki, zumba i taniec 
sportowy, bieg dla dzieci, rzut do 
bramki z zamkniętymi oczami, 
tenis stołowy, koszykówka, siat-

kówka, bieg na 5 km i 10 km, bad-
minton oraz szachy. Uczestnikom 
kibicowali ich opiekunowie oraz 
Dariusz Skiba, burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn.

Głównym celem wydarzenia 
było przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu osób niepełno-
sprawnych, ale także integracja 
wszystkich środowisk oraz pro-
pagowanie zdrowego stylu życia. 
Wszak w sporcie nie ma żadnych 

barier, a sport łączy, nie dzieli!
Podczas sportowych rozgry-

wek, na scenie prezentowały 
się zespoły taneczne, muzyczne 
oraz sportowe prezentujące swo-
je umiejętności.

W czasie „Paragedonu” odbyła 
się również akcja charytatywna. 
Zebrane pieniądze zostaną prze-
znaczone na wspieranie i pomoc 
osobom niepełnosprawnym.

Artur Olszewski
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Uwaga kierowco – zmiany w organizacji ruchu!
Nastąpiła zmiana organizacji ruchu na 
terenie miasta Bodzentyna obejmują-
ca Rynek Górny oraz ulice Słoneczną, 
Licealną, Krzywą, Straży Pożarnej, 
Langiewicza, Małą i Kościelną.

W związku z tym, iż na ulicach istnieją-
ce oznakowanie poziome było zatarte oraz 
stwierdzono braki w oznakowaniu piono-
wym niezbędne było opracowanie nowej 
organizacji ruchu.

W ramach koniecznych zmian uzupełnio-
no oznakowanie strefy zamieszkania zna-
kami D-40 i D-41 oraz skorygowano ówcze-
sną lokalizację tych znaków. Ruch w części 
miasta objętej projektem ograniczono do 
pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 
t, o czym zakazują znaki na początku ul. 
Langiewicza i Słonecznej. Dopuszczony 
jest dojazd ul. Langiewicza pojazdów za-
opatrzenia, komunikacji zbiorowej i służb 
miejskich.

Wokół płyty Rynku Górnego wyznaczono 
oznakowaniem pionowym miejsca, w któ-
rych możliwe jest parkowanie. Zamiast zna-
ku C-17 „rondo” wprowadzono znaki B-2 
„zakaz wjazdu” i D-3 „droga jednokierun-
kowa” oraz odpowiednie znaki nakazu na 

wlotach. Zmieniono lokalizację przystanku 
autobusowego, a z uwagi na zabytkowy 
charakter tej części miasta oznakowanie 
poziomie ograniczono do wyznaczenia no-
wych miejsc postojowych dla osób niepeł-
nosprawnych.

Na początku ul. Licealnej umieszczono 
znaki A-17 „dzieci” ostrzegające o dzieciach 

chodzących tą ulicą do szkoły od południo-
wej części miasta.

Ulice Krzywa i Straży Pożarnej oznako-
wano jako jednokierunkowe z uwagi na ich 
szerokość, która jest mniejsza niż minimal-
na wymagana dla dwóch pasów ruchu.

Oprac. /EŚ/
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Niepełnosprawni Razem!
W spotkaniu Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
Dariusza Skiby z pełno-
letnimi osobami niepełno-
sprawnymi oraz rodzicami, 
opiekunami dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej, 
które się odbyło
18 października 2017 r. 
wzięło udział 19 osób.

Celem tego spotkania było 
opracowanie wspólnej strategii 
wsparcia osób niepełnospraw-
nych ze strony Gminy Bodzen-
tyn oraz zwiększenie aktyw-
ności ruchowej, turystycznej, 
edukacyjnej, a także wszelkiej 
innej aktywności osób niepełno-
sprawnych.

Podczas spotkania rodzi-
ce i opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych jednoznacznie 
stwierdzili, iż brakuje im moż-
liwości wymiany doświadczeń 
i wsparcia podczas ogólnych 
spotkań z innymi osobami znaj-
dującymi się w podobnej sytu-

acji życiowej. Aby zaktywizować 
osoby niepełnosprawne nie-
zbędna jest organizacja wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych, 
rekreacyjnych i ogólnorozwojo-
wych skierowanych do osób nie-
pełnosprawnych.

Najważniejszym elementem 
spotkania stało się zawiązanie 
19-osobowego stowarzyszenia, 
którego celem będzie aktywne 
i prężne działanie na rzecz po-
mocy osobom niepełnospraw-
nych oraz ich aktywizacja. 
Dzięki osobowości prawnej sto-
warzyszenie będzie miało możli-
wość ubiegania się o dofinanso-
wania na swoją działalność.

Dodatkowo na spotkaniu Bur-
mistrz zaoferował miejsce, które 
bezpłatnie zostanie udostępnio-
ne na potrzeby spotkań, szkoleń 
a także zaproponował uczestni-
kom zorganizowanie wspólnego 
wyjazdu do Sandomierza (rela-
cja poniżej).

Pomoc i wsparcie dla rodzi-
ców osób niepełnosprawnych 

ze strony władz samorządo-
wych jest niezwykle ważne, bo-
wiem do tej pory w całej Gminie 

Bodzentyn niewiele się działo 
w zakresie pomocy przezna-
czonej dla nich.      /EŚ /

Burmistrz Bodzentyna wspiera niepełnosprawnych
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie 
ufundował wycieczkę do Sandomie-
rza dla osób niepełnosprawnych oraz 
ich opiekunów. Ten wyjazd to rekre-
acja, ale też praktyczna lekcja historii, 
którą uczestnicy zapamiętają na całe 
życie.

Niepełnosprawni oraz ich opiekunowie 28 
października pojechali na zorganizowaną 
przez UMiG w Bodzentynie wycieczkę do 

Sandomierza. Przygotowywanie przedsię-
wzięcia trwało zaledwie kilka dni, co przede 
wszystkim docenili uczestnicy.

Niepełnosprawni podczas wycieczki 
zwiedzili Muzeum Okręgowe w Sandomie-
rzu, mogli zobaczyć panoramę skierowaną 
na najstarszą część Sandomierza z kościo-
łami św. Jakuba i św. Pawła, wąwóz Królo-
wej Jadwigi oraz wąwóz Piszczele. Uczest-
nicy zwiedzili także katedrę oraz przeszli 
obok domu Długosza, Collegium Gostomia-

num – docierając aż na Rynek, gdzie przy 
słynnej studni w Sandomierzu, przewodnik 
opowiedział uczestnikom o historii tego kró-
lewskiego i zabytkowego miasta. Przewod-
nikiem wycieczki był Robert Nicpoń z kielec-
kiego oddziału PTTK, któremu serdecznie 
dziękujemy za przedstawienie uczestnikom 
tak wielu ciekawych miejsc, a także za ak-
tywny udział w całym wyjeździe.

Taka pomoc ze strony Urzędu jest dla 
osób niepełnosprawnych bardzo ważna. 
Pani Małgorzata Kuza – mama niepełno-
sprawnego dziecka jest zadowolona: - Tak 
naprawdę ta wycieczka wszystkich nas ze 
sobą zintegrowała, my wcześniej po prostu 
się nie znaliśmy. Taka inicjatywa dobrze 
świadczy także o gospodarzu naszego 
miasta. Wszystko zaczyna się zmieniać na 
lepsze. Organizowane są spotkania, wyjaz-
dy, przy Rynku Górnym stworzono miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
To dostrzegają i chwalą mieszkańcy, ale też 
turyści pojawiający się w naszym regionie.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych 
jest bardzo ważna dla naszego włodarza: - 
Chcemy pomagać i chcemy wspierać osoby 
niepełnosprawne. Nie wyobrażam sobie, 
żeby Ci młodzi ludzie siedzieli zamknięci 
w „czterech ścianach”. Oni przede wszyst-
kim potrzebują akceptacji oraz integracji. 
My musimy ich w tym wspierać – mówi Da-
riusz Skiba.

Artur OlszewskiZd
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OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn przypomina mieszkańcom 

gminy, że 15 października br. minął termin płatności za odbiór 
i gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r.

Prosimy o pilne uregulowanie zaległości.
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Wzruszające Jubileusze w Gminie!

50 i 60 lat temu jako młodzi 
i pełni zapału małżonkowie 
przyrzekali sobie „miłość, 
wierność oraz uczciwość 
małżeńską”, które po dziś 
dzień trwają.

W sobotę, 21 października 
2017 roku, w Gminie Bodzentyn 
obchodzono „Złote oraz Diamen-
towe Gody”. W dowód uznania 
i trwałości małżeństwa oraz ro-
dziny, Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba wrę-
czył Jubilatom „Złotych Godów” 
Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które przyznaje Pre-
zydent RP oraz dyplomy i gra-
wertony Jubilatom „Diamento-
wych Godów”.

„Złote oraz Diamentowe 
Gody” to jubileusze obchodzone 
w naszej polskiej tradycji szcze-
gólnie uroczyście. Stanowią wzór 

do naśladowania przez młode 
pokolenia wstępujące w związki 
małżeńskie.

W Gminie Bodzentyn, 50 lat 
temu w roku 1967 związek mał-
żeński zawarło 77 par. Do dnia 
dzisiejszego przetrwało 9 par. 
Natomiast 60 lat temu w roku 
1957 związek małżeński zawarło 
99 par, z których „Diamentowy 
Jubileusz” świętuje 6 par.

Na uroczystości, które odbyły 
się jak co roku w Szkole Podsta-
wowej w Bodzentynie, przybyło 
7 par obchodzących 50-lecie 
Pożycie Małżeńskie oraz 4 pary 
świętujące 60-lecie Pożycia Mał-
żeńskiego. Cztery pary Jubilatów 
nie mogło wspólnie z nami świę-
tować tego szczególnego wyda-
rzenia.

Burmistrz Miasta i Gmi-
ny w Bodzentynie z okazji tak 
pięknego Jubileuszu Pożycia 

Małżeńskiego złożył Jubilatom 
gratulacje oraz życzył długich 
i pogodnych lat życia pełnych 
optymizmu i radości.

W imieniu własnym oraz 
wszystkich Radnych Rady Miej-
skiej życzenia zdrowia, pomyśl-
ności i szczęścia na dalsze lata 
wspólnego życia złożył Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie Wojciech Kózka.

Żadna ważna uroczystość nie 
mogłaby się odbyć bez oprawy 
muzycznej. W czasie tych szcze-
gólnych uroczystości specjalnie 
na tę uroczystość Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta przygotowała 
koncert. Wśród granych utworów 
nie mogło zabraknąć: „Marszu 
Weselnego Mendelsona”, „Naj-
trudniejszy pierwszy krok”, „Walc 
Barbary” z filmu Noce i Dnie, 
„W zielonym Gaju”, „Sokoły”, 
„Jak długo na Wawelu”, „Walczyli 

ludowe” – wiązanka w opr. Kapel-
mistrza oraz „Qando, quando”.

Spędzany czas na świętowa-
niu umilali członkowie zespołu 
„Furmani”, który dali piękny po-
kaz tańców i śpiewów z naszego 
świętokrzyskiego regionu.

Oprac. /EŚ/

Wsparcie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
Dzięki dofinansowaniu 
z Urzędu Marszałkowskie-
go, doposażono Młodzie-
żową Orkiestrę Dętą OSP 
w Bodzentynie.

W ramach uzyskanej dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego na 
realizację projektu pt. „Doposa-
żenie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży pożar-
nej w Bodzentynie” w ramach 
konkursu „Odnowy Wsi Święto-
krzyskiej na rok 2017”, Gmina 
Bodzentyn zakupiła instrumenty 

muzyczne oraz urządzania biu-
rowe na potrzeby Orkiestry.

Całkowity koszt projektu wy-
niósł 9 764,32 zł. Województwo 
Świętokrzyskie udzieliło dofinan-
sowania w wysokości 47,41% 
kosztów kwalifikowanych projek-
tu, co stanowi 4 629,92 zł.

W ramach doposażenia 
Orkiestry zakupiono: trąbkę, 
saksofon altowy, tamburyn, 
klawesyn afrykański, 4 lirki do 
instrumentów, laptop, urządze-
nie wielofunkcyjne, laminator 
i gilotynę z trymerem.

Na zakupionych instrumen-
tach muzycznych młodzi adepci 
już uczą się grać. Z kolei urzą-
dzenia biurowe usprawnią pracę 

przygotowawczą i organizacyjną 
członkom Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej OSP w Bodzentynie.

Oprac. /EŚ/

Na uroczystości wręczania me-
dalu przybyło 7 par świętują-

cych „Złote Gody”:

1. Otolia i Józef Łakomcowie
2. Jadwiga i Jan Mazurkiewi-

czowie
3. Krystyna i Jan Michtowie
4. Teresa i Roman Młynarczy-

kowie
5. Stanisława i Marian Stefań-

czykowie
6. Barbara i Karol Telkowie
7. Marianna i Adam Tuśniowie

Pary, które nie mogły uczest-
niczyć w uroczystości wręczania 
medalu to:
1. Krystyna i Tadeusz Barcha-

nowie
2. Helena i Marian Rembelscy

Diamentowy Jubileusz 
60-lecia Pożycia Małżeńskiego 
świętowali:
1. Janina i Julian Jankiewiczowie
2. Irena i Tadeusz Kitowie
3. Stanisława i Zdzisław Łapko-

wie
4. Danuta i Władysław Łubkowie.

Pary, które nie mogły uczestni-
czyć w uroczystości to:
1. Halina i Alfons Adamczykowie
2. Zofia i Jerzy Kaletowie.

Nieobecnym parom zosta-
ły dostarczone upominki z tego 
szczególnego dnia w postaci 
medali, grawertonów oraz dyplo-
mów.
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Krew darem życia
Podczas zbiórki krwi, która 
odbyła się 8 października 
na Rynku Górnym w Bo-
dzentynie wylosowano 
dwie osoby, które otrzymały 
ufundowany przez burmi-
strza Dariusza Skibę tablet.

W Urzędzie Miasta i Gmi-
ny 17 października wręczono 
dwóm osobom, które oddawały 
krew, nagrodę w postaci tabletu. 
Szczęśliwymi wygranymi okazali 
się Bożena Biskup oraz Norbert 
Łakomiec. Nagrodę wręczał oso-
biście Burmistrz. W imieniu Nor-
berta tablet odebrała jego mał-
żonka – Klaudia.

O tym, że oddawanie krwi się 
opłaca wie dobrze Bożena Bi-
skup: - Krew oddawałam dopiero 

drugi raz, namówił mnie do tego 
kolega, który powiedział, że ta 
krew może być komuś potrzeb-
na. To bardzo komfortowe dla 
osób, które chcą oddać krew, że 
do Bodzentyna przyjeżdża spe-
cjalistyczny autobus, w którym 
można tą krew oddać. Żeby je-
chać do Kielc, trzeba mieć trans-
port i przede wszystkim trzeba 
się do tego przygotować. Tutaj 
w Bodzentynie, jest niedziela, 
przyjeżdżam, nie ma żadnego 
problemu.

Żeby oddać krew wystarczy 
mieć ukończony osiemnasty rok 
życia, być zdrowym, ale przede 
wszystkim liczą się szczere chę-
ci. Krew to wielki dar, który jest 
nieoceniony dla osób potrzebu-
jących. Burmistrz Miasta i Gminy 

Dariusz Skiba jest zasłużonym 
krwiodawcą, który w ostatnich la-
tach oddał aż 6,3 litrów krwi, jego 
zdaniem warto w taki właśnie 
sposób pomagać innym: - Krew 
oddaję już od wielu lat. Według 
mnie warto zachęcać ludzi do 
tego, żeby oddawali krew. Dla 

nas to mały czyn, natomiast dla 
potrzebujących wielki dar.

Oddanie krwi nic nie kosztuje, 
a może uratować czyjeś życie. 
Za rok na bodzentyńskim rynku 
znów pojawi się autobus z RCKiK 
w Kielcach.

Artur Olszewski
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Nocne bieganie pod Łysicą, gwiazdami i Księżycem...
Nad zalewem w Wilkowie, 
29 września 2017 r. prawie 
150 osób wystartowało 
w I Nocnym Biegu Wilko-
łaka oraz Nocnym Nord 
Walking’u.

Biegacze z całego regionu 
świętokrzyskiego w ramach noc-
nego biegu pokonali pięć okrą-
żeń wokół zalewu wilkowskiego, 
natomiast w marszu z kijkami 35 
osób pokonało dwa okrążenia.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li od organizatorów pamiątkowy 
medal, a także kamizelkę od-
blaskową. Ponadto w kategorii 
ogólnej mężczyzn i kobiet w bie-
gu na 10 km zawodnicy otrzy-
mali puchary i nagrody rzeczo-
we. Część pucharów ufundował 
Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas. 
Nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Bo-
dzentyn wręczał Burmistrz we 
własnej osobie, który również 
brał udział w biegu oraz Dyrek-
tor MGCKiT – Marcin Sikorski. 
W imieniu Marszałka pucha-
ry wręczał kierownik Oddziału 
Kultury Fizycznej i Turystyki 
w Departamencie Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego 
– Leszek Wnętrzak.

W kategorii ogólnej męż-
czyzn i kobiet na podium stanęli 
kolejno: Tomasz Świerczyński 

i Małgorzata Rutkowska, Michał 
Kołomański i Ewa Wzorek, Mi-
chał Gajewski i Paulina Pawlik. 
W marszu z kijkami klasyfikacja 
nie była prowadzona.

Gminę Bodzentyn w biegach 
reprezentował mocny skład 
w osobach: Dariusza Skiby 
– Burmistrza Miasta i Gminy 
Bodzentyn, Grzegorz Sobiera-
ja – sołtysa Świętej Katarzyny, 
Janusza Maciejskiego – Preze-
sa Stowarzyszenia „Łysica-Sa-
bat”, Zygmunta Szafrańskiego, 
Magdaleny Tusień-Kuzki wraz 
z grupą wolontariuszy z Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki oraz Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Bodzen-
tynie. W Nord Walking’u wzięli 

udział: Sekretarz Gminy - Woj-
ciech Furmanek wraz z rodziną 
oraz Ryszard Tusień – Radny 
Rady Miejskiej w Bodzentynie.

W ramach imprezy dodat-
kowo można było odkrywać 
tajemnice nieba. Pokazy astro-
nomiczne przygotował Marcin 
Drabik, nauczyciel fizyki z Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Bodzentynie.

Pomysłodawcą tego niezwy-
kłego wydarzenia był Burmistrz: 
- Pomysł na zorganizowanie bie-
gów wokół zalewu w Wilkowie 
zrodził się dość spontanicznie. 
Celem wydarzenia była popu-
laryzacja zdrowego i aktywnego 
trybu życia w atmosferze dobrej 
zabawy i rekreacji wokół pięk-

nego miejsca jakim jest zbiornik 
wodny w Wilkowie.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym za wspa-
niałą zabawę pod rozgwież-
dżonym niebem u stóp Łysicy. 
Dziękujemy uczestnikom za tak 
liczne przybycie, wolontariu-
szom za pomoc i zaangażowa-
nie w organizacje oraz przede 
wszystkim naszym wspania-
łym sponsorom firmie AKAMIT 
oraz „Pensjonat pod Łysicą” za 
wsparcie finansowe. Mamy na-
dzieję, że Nocny Bieg Wilkołaka 
na stałe wpisze się w kalen-
darz imprez Gminy Bodzentyn, 
a z roku na rok miłośników noc-
nych biegów będzie przybywało.

/EŚ/
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Wytańczyli podwójne wyróżnienie
Po raz trzeci Gminę Bo-
dzentyn reprezentował 
Zespół Pieśni i Tańca Le-
śnianie na XXXIII Ogólno-
polskim Konkursie Trady-
cyjnego Tańca Ludowego, 
który się odbył w dniach 
14-15 października 2017 r 
w Trzcianie koło Rzeszowa.

Ogólnopolski Konkurs Tra-
dycyjnego Tańca Ludowego 
w Trzcianie jest unikalną formą 
działalności kulturalnej upo-
wszechniania tradycyjnego folk-
loru tanecznego. Konkurs sku-
pia uczestników z całej Polski, 
którzy z zamiłowaniem i pasją 
przedstawiają folklor taneczny 
swojego regionu.

Gminę Bodzentyn już po 
raz trzeci reprezentował Ze-
spół Pieśni i Tańca Leśnianie 
w dwóch kategoriach: grupy 
taneczne oraz pary taneczne. 
Jury po obejrzeniu 18 grup ta-
necznych, w tym 3-ech dziecię-
cych oraz 20 par tanecznych 

z 6-ciu województw, przyzna-
ło oprócz nagród głównych, 
osiem wyróżnień. Zespół Pie-
śni i Tańca Leśnianie zdobył 
wyróżnienie II stopnia za pre-
zentację dwóch polek, oberka 
oraz walczyka. Para taneczna 
Elżbieta Zawierucha i Henryk 
Szczepaniak również otrzymali 

wyróżnienie za prezentację po-
lki i oberka.

Warto przypomnieć, iż w roku 
2013 Zespół Pieśni i Tańca 
Leśnianie również zdobył wy-
różnienie. Z kolei w 2013 para 
taneczna Maria Łakomiec i Hen-
ryk Szczepaniak zdobyli II miej-
sce, a rok później Elżbieta Za-

wierucha i Henryk Szczepaniak 
otrzymali III miejsce.

Serdecznie gratulujemy na-
szym artystom za tak wspa-
niałe reprezentowanie Gminy 
Bodzentyn. Życzymy dalszych 
sukcesów!

Oprac. /EŚ/

IX Rajd Edukacyjny „PUSZCZA JODŁOWA”
Każdego roku Świętokrzy-
ski Park Narodowy orga-
nizuje zajęcia edukacyjne 
skierowane do uczniów 
szkół podstawowych 
z regionu. I tym razem nie 
mogło zabraknąć tradycyj-
nego Rajdu Edukacyjnego 
„Puszcza Jodłowa”.

W tym roku, 20 paździer-
nika 2017 r. w ogrodzie den-
drologicznym obok siedziby 
Dyrekcji ŚPN, odbyła się już 9 

edycja Rajdu, który wciąż cie-
szy się niesłabnącą popularno-
ścią wśród dzieci i nauczycieli. 
Na starcie stawiło się 10 szkół 
podstawowych z miejscowo-
ści: Nowa Słupia, Rudki, Wola 
Szczygiełkowa, Łomno, Łącz-
na, Lechów, Porąbki, Święta 
Katarzyna, Bodzentyn, Jezior-
ko. Z każdej szkoły uczniowie 
tworzyli 4-osobową drużynę, 
której towarzyszył nauczy-
ciel. Pokonując kolejne punkty 
sprawdzające wiedzę, drużyny 

odpowiadały na pytania testowe 
i rozwiązywały zagadki przyrod-
nicze na 6 punktach kontrolnych 
zajmowanych przez pracowni-
ków Parku i gości z Nadleśnic-
twa Daleszyce i Związku Świę-
tokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych.

W czasie podliczania punk-
tów, uczniowie posilali się żur-
kiem po trudach przebytego 
rajdu i dzielili się swoimi wra-
żeniami przy uroczystym ogni-
sku. Organizatorzy dodatkowo 
umilali czas uczestnikom rajdu, 
a dzięki pracownikom Nadle-
śnictwa Skarżysko każdy mógł 
sprawdzić swoje umiejętności 
z wiedzy przyrodniczo-leśnej.

W dziewiątej edycji Rajdu 
Edukacyjnego ŚPN zwycięży-
li uczniowie z SP z Bodzen-
tyna, drugie miejsce przypa-
dło w udziale uczniom z PSP 
w Łomnie, a trzecie miejsce 
zajęli uczniowie z SP w Świętej 
Katarzynie. Laureaci otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe 
w postaci książek, albumów, 
gadżetów, gier i sadzonek dęba. 
Pozostali uczestnicy zostali ob-
darowani kompletem przypinek 
z logo naszego Parku oraz pa-

miątkowymi dyplomami. Nagro-
dy wręczali: Pan dr Jan Reklew-
ski – Dyrektor ŚPN oraz Pani 
mgr inż. Agata Czeplina-Mier-
nik - Zastępca Dyrektora ŚPN 
na placu obok siedziby Dyrekcji 
Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego w Bodzentynie.

Mamy nadzieję, że to wy-
darzenie na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich uczestni-
ków i zachęci szkoły do udziału 
w przyszłorocznym jubileuszo-
wym 10 Rajdzie.

Poniżej przedstawiamy skła-
dy zwycięskich ekip.

I miejsce - Szkoła Podsta-
wowa w Bodzentynie: Natalia 
Matysek, Lena Bujak, Zuzanna 
Bernatek i Adam Kołodziejski. 
Opiekunem grupy była Beata 
Dadziak.

II miejsce - Szkoła Podstawo-
wa w Łomnie: Błażej Wójcicki, 
Julia Cieśla, Aleksandra Łyżwa 
i Kinga Śmigielska. Opiekunem 
grupy była Maria Kita.

III miejsce - Szkoła Podsta-
wowa w Świętej Katarzynie: 
Igor Durlik, Paweł Pióro, Kacper 
Dulęba i Alicja Sito. Opiekunem 
była Beata Stępień.

ŚPN

Zwycięska drużyna SP w Bodzentynie razem Dyrektorem 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
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W ramach Grupowego 
Programu Dofinansowań 
instalacji fotowoltaicznych 
i kolektorów słonecz-
nych, część mieszkańców 
z naszej gminy skorzystała 
z dofinansowań na panele 
fotowoltaiczne do produkcji 
energii elektrycznej oraz 
instalacje solarne do pro-
dukcji energii cieplnej.

Obecnie u naszych sąsiadów 
można zobaczyć już zamonto-
wane nowe instalacje i mikro-
instalecje odnawialnych źródeł 
energii do produkcji energii elek-
trycznej (fotowoltaiki) lub ciepła 
i energii elektrycznej. Do końca 
grudnia w naszej gminie zosta-
nie zamontowanych 70 takich 
instalacji, jednak wciąż można 
jeszcze skorzystać z Programu.

Dzięki tej formie dofinanso-
wania każdy może wziąć udział 
w projekcie (osoby fizyczne, 
firmy, gospodarstwa agrotury-
styczne, rolnicy + budynki nieza-
mieszkałe, np. w trakcie budowy) 
oraz co ważniejsze, nie ma ogra-
niczeń ilości instalacji w prze-
ciwieństwie do projektu Para-
solowego ogłoszonego przez 
Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Różnic między projektem 
Parasolowym, a Grupowym 

Programem Dofinansowań jest 
znaczne więcej. Od warunków 
realizacji, terminu wykonania in-
stalacji, wysokości dofinansowa-
nia, tego kto może wziąć udział 
w projekcie, liczby możliwych 
instalacji, rodzaju umów użycze-
nia na instalację, tego kto jest 
właścicielem instalacji, a także 
ograniczeń wynikających z tego 
czy budynki są w trakcie budo-

wy i od kiedy są zamieszkane 
jak w przypadku projektu Para-
solowego. Obostrzeń na pro-
jekt parasolowy było znacznie 
więcej, a co za tym idzie, więcej 
niezbędnej dokumentacji oraz 
trudności w zdobyciu dofinanso-
wania dla Gminy, która miała być 
realizatorem projektu w przypad-
ku otrzymania bardzo niepewne-
go dofinansowania ze środków 

unijnych (jedynie 12 gmin otrzy-
ma dofinansowanie na całe wo-
jewództwo świętokrzyskie).

Pomimo dużego zainteresowa-
nia tematem ostatecznie nie wszy-
scy zdecydowali się na zakładanie 
odnawialnych źródeł energii. Miej-
my nadzieję, iż dofinansowań na 
tego typu instalacji nie braknie, 
a chętnych przybędzie.

Oprac. /EŚ/

Fotowoltaika – produkcja prądu ze słońca

W Szkołach Podstawo-
wych w naszej Gminie jak 
co roku w październiku 
odbywały się ślubowania 
klas pierwszych.

W tym ważnym dniu wspierali 
nowych uczniów przedstawicie-
le samorządu gminnego - Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
Dariusz Skiba, Sekretarz Gminy 
Wojciech Furmanek. Ta podniosła 
uroczystość jaką jest pasowanie 
pierwszaków na uczniów to nie-
zwykle ważne wydarzenie nie tyl-
ko dla nich samych, ale również 
dla ich rodziców i najbliższych.

W Gminie Bodzentyn w obec-
nym roku szkolnym pasowano 
na ucznia 85 dzieci z ośmiu klas 
pierwszych. Wszystkim życzymy 
sukcesów.

Pierwszoklasiści ślubowali

Ślubowanie klas pierwszych
w SP w Bodzentynie

Ślubowanie klas pierwszych 
w SP we Wzdole Rządowym

Śniadka – 3 uczniów
Wzdół Rządowy – 24 uczniów (dwie klasy)
Święta Katarzyna – 12 uczniów
Bodzentyn – 37 uczniów (dwie klasy)

Leśna – 6 uczniów
Psary Stara Wieś - 3 uczniów.
Niestety w Woli Szczygiełkowej nie udało 
się utworzyć żadnej klasy pierwszej.

Liczba pierwszaków w poszczególnych szkoła podstawowych MiG Bodzentyn
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W końcem września klasy 
drugie i trzecie wraz ze 
swoimi wychowawczynia-
mi udały się na wycieczkę 
do Bałtowa.

Dzieci podziwiały wygląd 
dinozaurów, ich wielkość, cha-
rakterystyczne cechy w budo-
wie ciała, jakie potrzebne im 
były do funkcjonowania w od-
ległym dla nas czasie, sposób 
życia, o którym opowiadali 
przewodnicy. Niesamowite 
wrażenie wywarło na uczest-
nikach wycieczki Oceanarium, 
gdzie mogli choć przez chwilę 
„popływać w wodach oceanu 
razem z rekinami, delfinami 
i innymi stworami”.

Po „Sabatówce” oprowadzi-
ła zwiedzających czarownica 

odkrywając wszystkie zakątki 
swego królestwa. Zadania, ja-
kie przed nami stawiała, udało 
się wykonać bez zastrzeżeń.

Bałtowski zwierzyniec to ko-
lejna atrakcja naszej wycieczki. 
Ze specjalnie przeznaczonego 
do zwiedzania pojazdu uczest-
nicy mogli podziwiać zwierzęta 
w ich naturalnym otoczeniu.

Na koniec kolejna kraina – 
Kraina Rozrywki. Dmuchańce, 
karuzele, kolejki, trampoliny, 
suche baseny czekały na chęt-
nych do „szaleństwa”. A chęt-
nych nie brakowało. Aż szkoda 
było opuszczać to miejsce.

Bałtowski JuraPark pozo-
stanie na długo w pamięci 
uczestników wycieczki.

OpiekunowieZd
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Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie

W krainie dinozaurów i nie tylko...

Profilaktyka i wychowanie ...
Na zaproszenie pedagoga 
szkolnego Krzysztofa Bis, 
we wtorek 24 październi-
ka uczniowie klas IV – VII 
uczestniczyli w spotkaniu 
z wolontariuszami Kielec-
kiego Banku Żywności. 
Celem zajęć było uwrażli-
wienie dzieci i młodzieży 
na problem, jakim jest 
marnowanie żywności.

Podczas spotkania przybli-
żono uczestnikom skalę tego 
zjawiska w Polsce i na świecie, 
wskazując konkretne produkty, 

które bardzo często trafiają do 
kosza. Dzieci i młodzież po-
przez aktywne uczestniczenie 
w zajęciach dochodziły do tego, 
co mogą zrobić, by marnowanie 
żywności ograniczyć w swo-
ich środowiskach. Uczniowie 
poznali również sposoby oraz 
formy pozyskiwania i przekazy-
wania żywności potrzebującym 
przez Kielecki Bank Żywności.

Spotkanie zostało zorganizo-
wane w ramach całorocznych 
działań profilaktyczno – wycho-
wawczych.

Krzysztof Bis
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Pierwsze zawody sportowe 
naszych siedmiolatków

Odpowiadając na ogromne 
zapotrzebowanie na rywa-
lizację sportową ze strony 
klas młodszych postano-
wiliśmy zgłosić drużynę 
siedmiolatków w zawodach 
sportowych „Z Podwórka 
Na Stadion o Puchar Tym-
barku.”

Po przeprowadzeniu wstęp-
nej selekcji przystąpiliśmy do 
wyczerpujących treningów, na 
których ustalono zadania po-
szczególnych zawodników. 
Bramkarzami zostali Antoś 
Kulpiński i Michał Telka, obroń-
cy - Konrad Rzadkowski, Piotr 

Klusek, Mikołaj Wrona, w pomo-
cy zagrał Bartosz Rzadkowski, 
a w napadzie Igor Ponikowski, 
Szymon Zegadło i Janek Mazur-
kiewicz.

W wyniku zaciętej rywali-
zacji z drużyną Bielin, 17 paź-
dziernika, nasi zawodnicy ule-
gli po bardzo wyczerpującym 
i emocjonującym meczu dru-
żynie gospodarzy 1:2. Strzel-
cem pięknej bramki z połowy 
boiska został Konrad Rzad-
kowski, ale na słowa uznania 
zasłużyła cała drużyna, która 
na boisku pozostawiła ducha 
walki, krew, pot i łzy.

Pozdrawiamy /TM/ i /TR/
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29 września 2017r. w ob-
chodziliśmy VII Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Jest to międzynarodowa 
akcja, która ma na celu za-
chęcić wszystkich do przy-
pomnienia sobie tabliczki 
mnożenia. Uczniowie, 
którzy w trakcie wakacji 
zdążyli zapomnieć tablicz-
kę mnożenia, mieli okazję 
nadrobić te zaległości.

W tym roku akcja prze-
biegała pod hasłem „Młodsi 
sprawdzają, czy starsi tablicz-
kę mnożenia znają”. W ramach 
przygotowań uczniowie klas 
IV – VI rozwiązywali łamigłów-
ki, przygotowywali rymowanki 
i plakaty pozwalające zapamię-
tać trudne przykłady z tabliczki 
mnożenia. W tym dniu pod-
czas lekcji matematyki zostały 
przeprowadzone przez Komi-
sje Egzaminacyjne egzaminy 
z tabliczki mnożenia w dwóch 
klasach trzecich i wszystkich 

klasach czwartych, piątych 
i szóstych. Podczas przerw do 
akcji włączyli się również na-
uczyciele, pracownicy szkoły 
i inni uczniowie. Osoby, które 
w tym dniu zdały egzamin ze 
znajomości tabliczki mnożenia 
otrzymały pamiątkowe medale 
- Eksperta Tabliczki Mnożenia, 
ocenę bardzo dobrą z mate-
matyki, a wszyscy uczestnicy 
– małe słodkości.

Poprzez wspólną zabawę, łą-
czyliśmy się z ludźmi na całym 
świecie. Obchody Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia wzbu-
dziły w uczniach wiele pozy-
tywnych emocji, pobudziły chęć 
zdrowej rywalizacji.

Składamy gratulacje naszym 
„Ekspertom Tabliczki Mnoże-
nia”. Dziękujemy uczniom i na-
uczycielom, którzy włączyli się 
w organizację tego dnia. Mamy 
nadzieję, że to matematyczne 
święto, wejdzie na stałe do na-
szego szkolnego kalendarza.

Nauczyciele matematyki

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie

W przeddzień Dnia Edu-
kacji Narodowej w naszej 
szkole odbyło się spotka-
nie poetycko – muzyczne 
uczniów wraz z Dyrekcją 
szkoły, nauczycielami 
i pracownikami szkoły.

Uczniowie z klas: IIa, IIb i IIIc 
odegrali scenki z życia szkolne-
go, recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki, wyrażając ty samym 
wdzięczność nauczycielom za 
ich trudną, ale jakże piękną 
pracę. Pamiętali również o Pa-
tronie szkoły – mgr inż. Antonim 

Wacińskim – pedagogu, wiel-
kim społeczniku, piewcy piękna 
Gór Świętokrzyskich. W związ-
ku z tym została przygotowana 
prezentacja multimedialna „An-
toni Waciński – Patron Szkoły”, 
po obejrzeniu której dzieci zło-
żyły wiązankę pod tablicą upa-
miętniającą tę postać.

Gorące życzenia płynące 
z małych dziecięcych serc na 
długo pozostaną w pamięci 
nauczycieli, a melodie śpiewa-
nych piosenek będą brzmiały 
w uszach cały rok.

Wdzięczni uczniowie

Nauczycielom w dniu ich święta

W Miejsko - Gminnej  
Bibliotece Publicznej  
im. Adeli Nawrot  
w Bodzentynie rozpoczął 
się cykl zajęć czytelni-
czych „Kolorowa jesień”. 

W pierwszych zajęciach 
z tego cyklu wzięła udział gru-
pa czterolatków z Przedszkola 
Samorządowego z Bodzentyna, 
które do biblioteki przybyły z Pa-
niami Elżbietą Bartosik i Mariolą 

Sikorą. Podczas zajęć dzieci wy-
słuchały jesiennych wierszyków, 
omawiały wyszukane w książecz-
kach jesienne obrazki, zawieszały 
na drzewku kolorowe jesienne li-
ście. Na zakończenie namalowały 
kredkami piękne ilustracje, które 
zabrały ze sobą do przedszkola.

Zajęcia z cyklu „Kolorowa je-
sień” będą kontynuowane do 
końca listopada. Zainteresowane 
grupy serdecznie zapraszamy.

/MGBP
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Kolorowa jesień w bibliotece
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Gdyby cofnąć czas…
Pod takim hasłem 20 
września 2017 roku 
w naszej szkole odbyło się 
spotkanie społeczności 
szkolnej z córką Pana Hen-
ryka Pawelca - Panią Martą 
Dawing i jej mężem.

Pani Marcie towarzyszyła licz-
na grupa przyjaciół Pana Henry-
ka, której przewodzili: Pan Józef 
Płoskonka i Pan prof. Stanisław 
Żak. W spotkaniu uczestniczyli 
także Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn - Pan Dariusz Ski-
ba, Radni Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie - Pani Jolanta Moskwa 
i Pan Stanisław Chrzęszczyk. 
Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty w Kielcach reprezento-
wał wizytator - Pan Piotr Gajek, 
a mieszkańców Wzdołu repre-
zentowali: Pani Kamila Jarosiń-
ska i Pan Stanisław Przeorski.

W programie przygotowanym 
przez uczniów klasy 6 szkoły 
podstawowej i 3 gimnazjum pod 
opieką nauczyciela historii - Pani 
Urszuli Glijer przypomniano ze-
branym postać Pana Pawelca. 
W tym celu wykorzystano wiele 

fotografii i nagrań archiwalnych.
Punktem kulminacyjnym 

uroczystości było przekazanie 
Szkole przez Panią Martę pamią-
tek po Panu Henryku Pawelcu. 
Wśród nich były m.in.: obrazy, 
książki, odznaczenia i fotografie.

Dyrektor szkoły Janusz Woj-
kowski serdecznie podziękował 
Darczyńcom za tak wspaniały 
gest. Poinformował zebranych, 
że przekazane materiały znajdą 
swoje miejsce w Szkolnej Izbie 
Pamięci, do otwarcia której szko-
ła przygotowuje się od dłuższego 
czasu. Pan Dyrektor stwierdził, 
że Pan Henryk Pawelec był i jest 
nadal obecny w pamięci i sercach 
uczniów szkoły. Zaprosił Córkę 
do ponownej wizyty. Przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego 
w imieniu Dyrekcji i społeczności 
szkolnej wręczyli Pani Marcie 
bukiet kwiatów.

Serdeczne podziękowania 
dla Pani Marty wyraził także Pan 
Dariusz Skiba, który na zakoń-
czenie swojego przemówienia 
wręczył Jej album o gminie Bo-
dzentyn. Życzył, aby był on mi-
łym wspomnieniem o „Małej Oj-

czyźnie” Ojca.
Wspólny posiłek był ostatnim 

punktem tego niezwykłego wy-
darzenia. Wszyscy zaproszeni 
byli pod wrażeniem uroczystości. 

Wyrazili to wpisami do szkolnej 
„Złotej księgi”, m.in.: -„To wspa-
niale, że pamięć trwa i jest prze-
kazywana ciągle i ciągle”.

Nauczyciele

Zd
ję

ci
e:

 A
rc

hi
w

um
 s

zk
oł

y

Z życia Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym

19 października w Dale-
szycach rozegrany został 
finał powiatu zawodów 
o Puchar Tymbarku 2017, 
w kategorii chłopców, 
grupa U 12. Udział w zawo-
dach zgłosiło 12 zespołów 
z powiatu kieleckiego. 
Zespół Szkół we Wzdole 
Rządowym reprezentowała 
drużyna w następującym 
składzie: Skowron Filip, 
Gołąbek Mikołaj, Kisiel 
Adrian, Skarbek Kacper, 
Witkowski Igor, Jędrzej-
czyk Mikołaj, Szmalec 
Kacper, Szmalec Mikołaj, 
Zaczkowski Kornel, Ba-
dziński Krzysztof. 

Na odprawie przed zawodami 
dokonano losowania i podziału 
na 3 grupy. Nasz zespół znalazł 
się w grupie I wraz z drużynami 
Atlasu II Bodzentyn, SP Pierzch-
nica I, SP Chmielnik II. Mecze 
rozgrywane były systemem 

„każdy z każdym”. W pierwszym 
spotkaniu drużyna ze Wzdołu 
Rządowego spotkała się z ze-
społem SP w Pierzchnicy, wy-
grywając mecz 5:3. Dużą sku-
tecznością wykazał się Mikołaj 
Gołąbek strzelając 5 bramek. 
W następnym spotkaniu nasz 
zespół grał z zespołem Atlasu 
II Bodzentyn, pokonując go 4:1. 
Bramki w tym spotkaniu strzelili: 
Witkowski Igor 3, Zaczkowski 
Kornel 1. W ostatnim spotkaniu 
nasz zespół rywalizował z ze-
społem SP w Pierzchnicy, zwy-
ciężając 3:0, zajmując pierwsze 
miejsce w grupie. Bramki dla 
naszej drużyny zdobyli: Szma-
lec Kacper 1, Witkowski Igor 
1, Gołąbek Mikołaj 1. Bardzo 
dobrze w trakcie rozgrywek za-
prezentował się Filip Skowron, 
dzielnie broniąc naszej bramki.

W finale nasza drużyna 
spotkała się z zespołami SP 
w Chmielniku I oraz gospo-
darzami SP w Daleszycach. 

W pierwszym meczu zagraliśmy 
z zespołem SP w Chmielniku, 
wygrywając w rzutach karnych 
2:1, bramki w tym meczu strzeli-
li: Gołąbek Mikołaj oraz Witkow-
ski Igor. W decydującym meczu 
z zespołem z Daleszyc, objęli-
śmy prowadzenie po strzale Mi-
kołaja Jędrzejczyka, następnie 
zespół z Daleszyc wyrównał do 
stanu 1:1. Na 1 min przed koń-

cem meczu, zespół z Daleszyc 
zdobył drugą bramkę. Mimo du-
żego zaangażowania chłopców 
nie udało doprowadzić się do 
remisu, który dawał nam awans 
do finału wojewódzkiego. Osta-
tecznie nasza drużyna zajęła 
drugie miejsce w turnieju. 

Ze sportowym pozdrowie-
niem

Roman Pytel

Zawody o Puchar Tymbarku 2017

Zd
ję

ci
e:

 A
rc

hi
w

um
 s

zk
oł

y



17BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN głos z Bodzentyna ROK IX NR 10 (63)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim nauczycielom, 
wychowawcom i pracownikom  

placówek oświatowych w gminie Bodzentyn.
To dzięki Państwa ofiarności i umiłowaniu zawodu 

kolejne pokolenia
mogą pogłębiać wiedzę i kształtować umysły.

Jest to praca niełatwa, która wymaga  
szczególnych predyspozycji. 

Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej, 
wytrwałości oraz uznania i szacunku wychowanków.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn

Dariusz Skiba

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Wojciech Kózka

W podzięce za zachęcanie do myślenia, tak dobrze i uczci-
wie jak tylko to możliwe … - to hasło tegorocznych obcho-
dów Dnia Nauczyciela.

W tym roku akademia miała troszkę inny charakter niż zwykle. 
Oprócz życzeń, podziękowań, gratulacji i piosenek odbyła się Uro-
czysta Gala wręczenia Oskarów. 

Uczniowie głosowali, któremu nauczycielowi i w jakiej kategorii 
przyznać tę prestiżową nagrodę. Kategorii Oskarowych w sumie było 
aż 18. Należy je potraktować nieco z przymrużeniem oka, albowiem 
Oskary przyznawane były między innymi za: najciekawsze lekcje, 
najfajniejsze wycieczki, najmilej brzmiący głos, najśmieszniejsze za-
jęcia, najpiękniejsze kostiumy, całokształt pracy i wiele innych.

Podczas tegorocznej Gali zostały również przyznane „Oskary  Ho-
norowe” dla naszej szanownej Dyrekcji, która od lat dźwiga na swo-
ich barkach ciężar obowiązków związanych z zarządzaniem naszą 
placówką.

Oskarowa Gala spotkała się z bardzo miłym przyjęciem zarówno 
przez uczniów jak pracowników szkoły, o czym świadczyły ogromne 
zainteresowanie i gromkie brawa.

Jolanta Cedro

Z życia Zespołu Szkół  
we Wzdole Rządowym

Wtorki z JPK
Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Kielcach 
zaprasza 

w każdy wtorek listopada 2017r. 
do siedziby Urzędu, 

I piętro, sala 130 godz. 10 
na szkolenie dla 

mikroprzedsiębiorców 
dotyczące JPK-VAT.

5  grudnia  2017  r . ,  godz .  12 :00  Mie jsko-  
Gminne  Cent rum Kul tury  i  Turys tyk i  

w  Bodzentyn ie ,  Rynek  Górny  11  

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA 
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW 

DOTYCZĄCE    JPK-VAT    ORAZ DOTACJI 
UNIJNYCH, STAŻY, W TYM DLA 

ROLNIKÓW

URZĄD MIASTA I GMINY  
W BODZENTYNIE ZAPRASZA NA: 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach - JPK-VAT

Urzędu Marsza łkowskiego - programy unijne, dotacje, 

prawid łowe wype łnianie wniosków 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - staże, inne formy 

zatrudnienia, programy rozwoju zawodowego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 

programy dla rolników 

Spotkanie poprowadzą specjaliści z:

Świętowali  
Dzień Nauczyciela
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Rozpoczęły się prace 
budowlane związane 
z wymianą nawierzchni 
na placu targowym w Bo-
dzentynie.

Targ w Bodzentynie od lat 
cieszy się ogromną popular-
nością. W każdy poniedziałek 
i sobotę pojawia się tam kilku-
set wystawców i kupujących 
z całej Polski.

Teraz warunki ulegną 
znacznej poprawie. Trwa-
ją prace, których celem jest 
wymiana starej i zniszczonej 
nawierzchni na nową – asfal-
tową. Stare podłoże tworzyły 
niestabilne, betonowe płyty 
– teraz zostanie tam wylany 
asfalt. Nowa nawierzchnia 
z pewnością będzie bardziej 
komfortowa zarówno dla wy-

stawców, jak i kupujących. 
Łącznie przebudowane zosta-
nie około. 960 metrów kwa-
dratowych.

Całkowity koszt inwestycji 
to 128 943,36 złotych brutto. 
Środki finansowe w pełni po-
chodzą z budżetu Gminy Bo-

dzentyn. Wykonawcą robót 
jest Zakład Robót Drogowych 
DUKT Sp. z o.o.

Artur Olszewski

Nowa nawierzchnia na placu 
targowym w Bodzentynie

XVIII Kwesta w Bodzentynie. 
Zebrano ponad 7 tys. zł
Podczas tegorocznej 
kwesty udało się uzbierać 
ponad 7 tys. zł na odnowę 
i renowację starych i często 
zaniedbanych pomników 
w Bodzentynie. Dzięki tym 
środkom miejsca pamięci 
odzyskają dawny blask.

W kwestę na rzecz zapo-
mnianych i zniszczonych po-
mników zaangażowali się m.in.: 
burmistrz MiG Bodzentyn Da-
riusz Skiba, pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie, 
radni Rady Miejskiej w Bodzen-
tynie, członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Bodzentyna, sołtysi, 
nauczyciele oraz uczniowie z Li-
ceum w Bodzentynie, pracowni-
cy Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki, pracownicy 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Bodzentynie, a także 
strażacy ochotnicy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Łącznie w kweście wzięło 
udział 75 osób. Pieniądze były 
zbierane pomiędzy godziną 

8:00 a 17:00 przy dwóch bra-
mach na cmentarzu w Bodzen-
tynie. Oprócz dwóch punktów, 
dodatkowymi były mobilne 
punkty zbiórki, które można 
było spotkać na terenie całego 
cmentarza, a także w jego naj-
bliższej okolicy.

Podczas tegorocznej XVIII 

kwesty w Bodzentynie udało się 
łącznie uzbierać aż 7 731,83 
zł. Zdaniem organizatorów to 
bardzo dobry wynik. W zeszłym 
roku padła rekordowa kwota, 
która wyniosła 7 802,75 złotych, 
5 euro oraz 4 korony szwedz-
kie. Jednak zbiórka prowadzona 
była przez trzy dni. W tym roku 

pieniądze zbierano tylko 1 listo-
pada. Dzięki dotychczasowo 
zebranym środkom udało się 
odrestaurować kilkadziesiąt za-
bytkowych nagrobków. Pomy-
słodawcą akcji jest Towarzystwo 
Przyjaciół Bodzentyna, na czele 
z Michałem Rachtanem.

Artur Olszewski
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Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Uczniowie z Bodzentyna 
i Leśnej uczcili 78. roczni-
cę powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Od 1998 r. dzień 27 wrze-
śnia obchodzony jest na mocy 
Uchwały Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej jako Święto 

Polskiego Państwa Podziem-
nego.

Dla upamiętnienia tego faktu 
dzień ten uczniowie Gimnazjum 
im. mjr. Jana Piwnika „Ponure-
go” w Bodzentynie i Szkoły Pod-
stawowej w Leśnej poświęcili 
patriotycznemu wspomnieniu 
o walczących o niepodległość 
z niemieckim i sowieckim oku-
pantem.

Zapalono znicze przy tablicy 
mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 
w Gimnazjum w Bodzentynie. 
Następnie z Siekierna wyruszo-
no na Polanę „Wykus” – ważne 
miejsce pamięci poświęcone 
żołnierzom Armii Krajowej wal-
czącym w Górach Świętokrzy-
skich.

Prelekcje o powstaniu Pol-
skiego Państwa Podziemnego 
i działalności oddziału mjr. Jana 

Piwnika „Ponurego” wygłosi-
li prof. UJK Urszula Oettingen 
i Pan Witold Comber. Uczenni-
ce Gimnazjum Natalia Cybula 
i Daria Kołodziejska odczytały 
referaty poświęcone działal-
ności Armii Krajowej i Rządowi 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie. Przy ognisku od-
było się śpiewanie pieśni pa-
triotycznych pod kierunkiem 
nauczyciela Gimnazjum Artura 
Kleczaja i uczennicy Eweliny 
Chaby.

Organizatorami obchodów 
było Gimnazjum im. mjr. Jana 
Piwnika „Ponurego” w Bodzen-
tynie oraz Stowarzyszenie Sie-
kierno Nasza Ojczyzna.

Dr hab. prof. UJK 
Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia 
Siekierno Nasza Ojczyzna

 

 

 
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie 

 

Bodzentyński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

 

Chętnych będących w wieku emerytalnym 

zapraszamy na 

Wykład inaugurujący 
„Osobliwości Gór Świętokrzyskich” 

 
26 listopada , godz.15:00 

sala MGCKiT w Bodzentynie 
 

Słuchacze będą uczestniczyć: w wykładach, 
zajęciach wyjazdowych, rekreacji. 

Zaproszenie 
na forum konferencyjne
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, iż Wojewódz-

ki Urząd Pracy organizuje w dniu 22 listopada br. forum kon-
ferencyjne dla przedstawicieli małych i średnich firm z terenu 
województwa świętokrzyskiego.

Prezentowane będą aktualne programy, z których mogą ko-
rzystać świętokrzyscy przedsiębiorcy, zarówno w ramach środ-
ków Unii Europejskiej, jak również pochodzących z budżetu 
państwa. Szczegółowo zostanie omówiony m.in. Baza Usług 
Rozwojowych – nowe narzędzie, dzięki któremu firmy mogą 
szkolić i podnosić kompetencje swoich pracowników, korzysta-
jąc przy z tym z unijnych refundacji. Zostanie również zorganizo-
wany Mobilny Punkt Rejestracyjny, na którym doradcy Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będą rejestrować firmy za-
interesowane korzystaniem z Bazy.

Więcej informacji na stronie www.wup.kielce.pl i pod nume-
rem telefonu 41 36 41 622.
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„Świętokrzyskie dla Młodych – Gmina Bodzentyn dla Młodych”
Radni Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Bodzentynie - 
Wiktoria Świetlik oraz Filip 
Rzadkowski wraz 
z opiekunem, aktywnie 
uczestniczyli w II Regional-
nym Kongresie Młodzie-
żowych Rad Województwa 
Świętokrzyskiego, który 
odbył się w Wólce Mila-
nowskiej w dniach 27- 28 
października 2017 roku.

Wspólnie z innymi 39 uczestni-
kami z 13 gmin województwa świę-
tokrzyskiego wzięliśmy udział 
 w bardzo ciekawych wykładach 
oraz warsztatach prowadzo-
nych przez osoby posiadające 
duże doświadczenie w pracy 
samorządowej i współpracy 
z radnymi Młodzieżowych Rad. 
Podczas sesji plenarnej pt. „Po 
co nam Młodzieżowe Rady?” 
dowiedzieliśmy się o zasa-
dach funkcjonowania takich 

rad w wielu gminach w Polsce, 
a także o dobrych i złych prak-
tykach najlepszych Młodzieżo-
wych Rad. Zajęcia warsztato-
we pobudzały nas do myślenia 
i twórczego działania. Uczest-
nictwo w warsztatach pt. „Roz-
plącz swoją Radę”, „Wyzwania 
stojące przed Młodzieżowymi 
Radami” dało nam wiele po-
mysłów i inspiracji do działania 
w naszym środowisku.

Bardzo nam zależy na efek-
tywnej współpracy i wzajem-
nym zrozumieniu się wszystkich 
młodych radnych. Będziemy się 
starać współpracować z Panem 
Burmistrzem, Radą Miejską 
oraz instytucjami wspierający-
mi działania na rzecz młodzie-
ży z Gminy Bodzentyn. Bardzo 
liczymy na zrozumienie wśród 
dorosłych osób i wierzymy, że 
dobra współpraca może zaowo-
cować w przyszłości ciekawy-
mi pomysłami. Liczymy też na 

wsparcie naszych opiekunów, 
a wiedzę zdobytą na warszta-
tach pt. „Rola i znaczenie opie-
kuna Młodzieżowej Rady” wyko-
rzystamy w dalszej pracy.

W ciągu dwóch dni pozna-
liśmy młodych, kreatywnych 
radnych z innych gmin, którzy 
zechcieli się podzielić swoimi 
doświadczeniami. Wspólnie 
z całą grupą za pomocą filmiku 
skierowaliśmy do Pana Marszał-
ka Adama Jarubasa kilka nieco 
trudnych pytań. Pan Marszałek 

obiecał nam niebawem udzielić 
filmowej odpowiedzi.

Jesteśmy bardzo wdzięczni 
Panu Burmistrzowi Dariuszo-
wi Skibie, za umożliwienie nam 
uczestnictwa w tym Kongresie. 
Organizatorem tego przedsię-
wzięcia było Regionalne Centrum 
Wolontariatu w Kielcach, przy 
wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego i Urzędów Gmin deklaru-
jących swój udział w Kongresie.

Wiktoria Świetlik
Filip Rzadkowski
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X Powiatowy Rajd Hufca
16 października odbył się 
X Powiatowy Rajd Hufca 
Kielce – Powiat „Turystyka 
nie tylko dla przewodnika”.

W wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 250 osób z całego powia-
tu kieleckiego. O godzinie 9:00, 
spod Miejsko – Gminnego Cen-
trum Kultury i Turystyki w Bo-
dzentynie wyruszyły autokary do 
miejscowości Śniadka Parcele, 
gdzie swoją wyprawę rozpoczę-
ły Drużyny Harcerskie. Trasa 
prowadziła przez Sieradowicki 
Park Krajobrazowy, niebieskim 
szlakiem turystycznym, w którym 
przeszkody tj. błoto, powalone 
drzewa, strome podejścia towa-
rzyszyły przez cały rajd. Jednak 

zaangażowanie oraz chęć walki 
pozwoliła na pokonanie wyma-
gającego szlaku. Długość trasy 
Harcerzy wyniosła 10 kilome-
trów. Młodsi uczestnicy rajdu 
– Gromady Zuchów rozpoczęły 
swą wyprawę z miejscowości 
Siekierno cała trasa rajdu dla 
najmłodszych wynosiła 8 kilome-
trów. Spośród grup z Bodzenty-
na pierwsza na Polanę Wykus 
dotarła 52 Gromada Zuchowa 
a następnie IX Drużyna Harcer-
ska. Wszyscy uczestnicy po do-
tarciu do Kapliczki na Wykusie 
przypomnieli historię tego miej-
sca i jego znaczenie w walkach 
niepodległościowych Ziemi świę-
tokrzyskiej. Po długim marszu 
spalone kalorie można było uzu-

pełnić upieczoną kiełbaską przy 
ognisku, wypić ciepłą herbatę 
oraz zjeść słodką przekąskę. Po 
zakończonym marszu, każdemu 
uczestnikowi wręczono pamiąt-
kową odznakę z rajdu. Wyprawa 
ta zaowocowała wspomnieniem 
historii Wykusu i zapoznaniem 

z pięknem Gór Świętokrzyskich. 
Wytrwałość uczestników rajdu 
oraz wola walki pozwoliła poko-
nać wymagającą trasę w niedłu-
gim czasie pokazują prawdziwe-
go harcerskiego ducha.

Czuwaj!
/MGCKiT/

ZAPROSZENIE
Liczba zachorowań na choroby nowotworowe stale rośnie, 

a późna ich wykrywalność powoduje, że śmierć zbiera wielkie 
żniwo. Każdego dnia na raka szyjki macicy umiera w Polsce 5 
kobiet! Podobnie jest z umieralnością na raka piersi.

Wzrost świadomości społecznej, a co zatem idzie poprawa 
zgłaszalności na profilaktyczne badania stają się wielkim wy-
zwaniem, bo dają olbrzymie szanse na uratowanie tysięcy ko-
biet.

Dlatego też Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 
i Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej or-
ganizują spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców 
naszej gminy.

W poniedziałek 11 GRUDNIA o godz. 13.00 zapraszamy 
MĘŻCZYZN w wieku 18 - 64 lat oraz tego samego dnia na 
godz. 16.00 zapraszamy KOBIETY w wieku 50 - 59 lat. Spo-
tkania odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Weźmy sobie do serca tę sprawę , bo właściwa profilaktyka 
i wczesne wykrywanie raka pozwoli ograniczyć liczne tragedie, 
które doświadczają nasze rodziny!

Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymają materiały edukacyjne 
oraz drobne upominki. W trakcie spotkania zorganizowany bę-
dzie konkurs z cenna nagrodą (sprzęt AGD).

ZAPRASZAMY!


