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Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Życzymy Państwu, aby nadchodzące dni 
upłynęły w pełnej miłości i nadziei rodzinnej atmosferze,  

a zbliżający się Nowy Rok  
przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji  

do realizacji zamierzeń tak zawodowych, jak i osobistych.

Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza

Teresa Bzymek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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W latach 2014‒2018, na 62 
sesjach, w tym 15 wyjazdo-
wych oraz 4 uroczystych, 
radni podjęli 486 uchwał, 
zgłosili około 870 inter-
pelacji. Najkrótsza sesja 
trwała 45 min, najdłuższa 
ponad pięć godzin. Przed-
ostatnie spotkanie radnych 
w tej kadencji było też oka-
zją do przyznania medali 
i podziękowań.

We wtorek, 16 październi-
ka 2018 r., w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Bodzentynie od-
była się sesja Rady Miejskiej 
w Bodzentynie, podczas której 
podsumowano minione cztery 
lata. Przedostatnie spotkanie 
radnych w tej kadencji było też 
okazją do przyznania medali 
i podziękowań.

Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn Dariusz Skiba złożył po-
dziękowania radnym V kadencji 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego Panom Dariuszowi 
Pankowskiemu i Grzegorzowi 

Gałuszce oraz Radym Rady Po-
wiatu Panom Józefowi Szcze-
pańczykowi i Januszowi Woj-
kowskiemu za pomoc i wparcie 
przy realizacji wspólnych działań 
skierowanych dla mieszkańców 
Gminy Bodzentyn.

Józef Szczepańczyk za-
znaczył, że mijająca kadencja 
w kontekście współpracy mie-
dzy powiatem, a gminą, była 
udana: – Chcemy podziękować 
nie tylko burmistrzom, ale całej 
radzie, za te cztery lata oraz 
życzyć satysfakcji z tego, co zo-
stało na terenie gminy zrobione, 
a było tego dużo.

Szczególne podziękowa-
nia burmistrz skierował jed-
nak do radnych Rady Miejskiej 
w Bodzentynie.

– Swoją działalnością stwo-
rzyliście zespół, który przyczynił 
się do sukcesów naszej gmi-
ny. Nie byłoby tego, gdyby nie 
większość głosów oddanych 
w najważniejszych kwestiach 
dotyczących przyszłości gminy. 
Dziękuję za rzetelne wywiązy-

wanie się ze swojej pracy, a tak-
że za zaangażowanie w sprawy 
mieszkańców – mówił Dariusz 
Skiba.

Burmistrz złożył również po-
dziękowania Pani Teresie Bzy-
mek z okazji 20-lecia pełnienia 
funkcji sołtysa, podkreślając 
jej zaangażowanie i troskę 
o mieszkańców sołectwa Celiny, 
a także dyrektorowi Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego Ja-
nowi Reklewskiemu za wspólne 
działania.

– Tylko przy dobrej współ-
pracy z Parkiem Narodowym 
możemy odnieść sukces na ni-
wie turystycznej i przyrodniczej 
– podkreślał burmistrz.

Miłe słowa za owocną 
współpracę włodarz skierował 
do dyrektorów szkół, straża-
ków, członków stowarzyszeń 
i wszystkich tych, którzy wzięli 
czynny udział w życiu gminy.

Radny Grzegorz Gałuszka wy-
raził duże zadowolenie, iż razem 
z Dariuszem Pankowskim mogli 
razem reagować na potrzeby 

składane przez samorząd mia-
sta i gminy Bodzentyn za pomo-
cą wniosków o dofinansowanie 
różnorodnych działań. – Poprzez 
ostatnią kadencję mogliśmy 
wspomóc inwestycje w Gminie 
Bodzentyn w kwocie blisko 38 
milionów złotych – uzupełnia. 
Radny Grzegorz Gałuszka, do-
dał również, iż Gmina Bodzen-
tyn jest na szczycie tych gmin, 
które wykorzystywały możliwość 
finansowania inwestycji przy wy-
korzystaniu środków zewnętrz-
nych. Zwrócił również uwagę, iż 
wnioski przygotowywane przez 
pracowników były bardzo dobre. 
– Nie mieliśmy problemów, aby 
podnieść rękę na sesji sejmiku 
województwa świętokrzyskiego 
i głosować za tymi projektami.

Podziękowania nie były jed-
nym punktem sesji. Radni podjęli 
jeszcze 9 uchwał, w tym uchwa-
ły w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kieleckie-
mu na realizację kolejnych dzia-
łań, które będą służyły miesz-
kańcom gminy Bodzentyn.   /EŚ/

Bodzentyńscy radni
podsumowali minioną kadencję
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Poniżej przedstawiamy 
Państwu wywiad z Burmi-
strzem Dariuszem Skibą 
przeprowadzony po złoże-
niu ślubowania.

Głos z Bodzentyna: W mi-
nionej kadencji zrealizowano 
wiele przedsięwzięć na tere-
nie zarówno miasta jak i gmi-
ny Bodzentyn. Jakie są plany 
na nową kadencje?

Burmistrz: W ubiegłej ka-
dencji pozyskano ponad 68,3 
miliona złotych na realizację 
różnorodnych działań, których 
wartość całkowita to ponad 
118,5 miliona złotych. Niewąt-
pliwym sukcesem jest fakt, 
iż Gmina Bodzentyn nigdy 
wcześniej nie otrzymała takich 
środków. Szereg działań wyko-
nanych w ciągu ostatnich pra-
wie 4 lat, spowodował, że po-
zyskaliśmy środki finansowe 
na działania z zakresu oświaty, 
służby zdrowia, infrastruktury 
drogowej i wodno – kanaliza-
cyjnej, a także dziedzictwa kul-
turowego, pomocy społecznej, 
kultury i turystyki. To wszystko 
udało się dzięki ciężkiej pracy 
ludzi pracujących w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Bodzentynie 
jak również podległych jednost-
kach organizacyjnych. W tej 
kadencji będę przede wszyst-
kim kontynuował realizację 
rozpoczętych już inwestycji 
i tym samym utrzymywał kie-
runek rozwoju miasta i gminy 
Bodzentyn, a także w dalszym 
ciągu dążył do zwiększenia 
efektywności w pozyskiwaniu 
zewnętrznych dofinansowań. 
Priorytetowym działaniem jest 
dla mnie rozwój infrastruktu-
ry turystycznej miasta i gminy 
Bodzentyn poprzez rozbudowę 
oświetlenia, modernizację dróg 
i ścieżek rowerowych, a także 
ochrona środowiska dzięki ska-
nalizowaniu jak największego 
obszaru gminy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków. Mimo 
tego, że nie jestem mieszkań-
cem miasta Bodzentyn i więk-
szą ilość głosów w wyborach 
otrzymał mój kontrkandydat, 
dalej będę dążył do rozwoju 
miasta i wykorzystaniu jego 
potencjału turystycznego, który 
jest niemały.

GzB: W jaki sposób Pan 
chce wykorzystać ten poten-
cjał turystyczny?

Burmistrz: – Od ponad 200 
lat nikt dosadnie nie zatrosz-
czył się o nasze dziedzictwo 
jakim są pozostałości pałacu 
biskupów krakowskich. Z bie-
giem lat tylko niszczały. Obec-
nie teren wzgórza zamkowego 
na mój wniosek jest przejęty 
od Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, a ruiny zamku za-
bezpieczone i przygotowane 
pod większą inwestycje. Otrzy-
maliśmy dofinansowania na re-
alizację projektów dotyczących 
rewitalizacji miasta, utworzenia 
ścieżki „śladami kultury bene-
dyktyńskiej” w Bodzentynie. 
W połączeniu z zagospodaro-
waniem i odmuleniem czterech 
stawów biskupich, budową am-
fiteatru, utworzeniem ścieżki 
edukacyjnej historyczno-przy-
rodniczej oraz zagospodaro-
waniem przylegających działek 
ŚPN, a także budową ścieżki 
rowerowej ze Świętej Katarzy-
ny do Bodzentyna, a docelowo 
również z Wilkowa, Gmina Bo-
dzentyn jeszcze bardziej zaist-
nieje na rynku turystycznym. 
W planach jest również utwo-
rzenie ścieżki rowerowej tra-
są starej kolejki wąskotorowej 
przez teren Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego ze Świętej 
Katarzyny do Nowej Słupi. Po-
nadto objęliśmy termomoderni-
zacją trzy budynki użyteczności 
publicznej w samym mieście, 
a obecnie trwa również remont 
budynku OSP Bodzentyn oraz 
Miejsko-Gminnego Centrum 

Kultury i Turystyki. Wsparli-
śmy finansowo i merytorycznie 
inwestycję przebudowy dróg 
wojewódzkich 751 i 752 na od-
cinku Podgórze – Bodzentyn 
– Dąbrowa. Wszystkie te ele-
menty mają wpływ na to, aby 
zachęcić turystów do odwie-
dzenia naszej gminy i pozosta-
nia w niej na dłużej.

GzB: Czy wyniki wyborów 
samorządowych w powiecie 
i województwie będą miały 
wpływ i znaczenie dla gminy 
Bodzentyn? Proszę o komen-
tarz.

Burmistrz: – Nie traktuje 
tego politycznie. Ja rozumiem 
to tak: samorządy na każdym 
szczeblu są po to, aby poma-
gać mieszkańcom, a jednocze-
śnie powinny ściśle ze sobą 
współpracować. Bez tej współ-
pracy nic nie będzie. Do nas 
samorządowców najniższego 
szczebla należy, aby współpra-
cować z każdym kto kieruje wo-
jewództwem czy powiatem, dla 
dobra mieszkańców. I taką też 
wolę wykazuję – chęć współ-
pracy z nowym zarządem wo-
jewództwa świętokrzyskiego 
i powiatu kieleckiego.

GzB: Panie Burmistrzu, 
pierwsze trzy sesje z nowym 
składem radnych w Radzie 
Miejskiej już za nami. Czy 
ma Pan jakieś przewidywania 
jak układać się będzie współ-
praca?

Burmistrz: - Jeśli chodzi 
o gminę to zdecydowana więk-
szość radnych jest z KWW 
Przyjazna Gmina Bodzentyn, 
którą ja reprezentuje, co z pew-
nością przyczyni się do więk-
szej stabilności w podejmowa-
niu naszych działań. Lecz fakt 
ten z pewnością nie przekreśla 
współpracy z pozostałą grupą 
radnych, którzy na pewno mają 
dobre pomysły na rozwój na-
szej gminy. Oczywiście będę 
się wsłuchiwał w propozycje 

oraz wnioski każdego radnego 
i sołtysa, którzy są przedstawi-
cielami swoich miejscowości.

– Wierzę, że pomimo zróż-
nicowanych poglądów i stano-
wisk najważniejszymi celami 
Radnych w nowej kadencji 
będą działania uwzględniające 
różnorodne potrzeby miesz-
kańców, a także rozwój Miasta 
i Gminy Bodzentyn. Jestem 
otwarty na rozmowy i pomysły. 
Korzystając z okazji pragnę po-
dziękować Radnym za docenie-
nie mojej pracy na rzecz naszej 
gminy, a zarazem za swoiste 
zaufanie na kolejną kadencję. 
Burmistrzem nie jest się tylko 
w czasie godzin pracy urzędu. 
Mieszkańcy naszej gminy kon-
taktują się ze mną przychodząc 
w poniedziałki – dzień otwarty 
dla interesantów – ale również 
za pomocą licznych e-maili, 
mediów społecznościowych 
i innych form po godzinach pra-
cy. Staram się być dla każdego 
dostępny mimo wielu obowiąz-
ków, gdyż kontakt z ludźmi jest 
dla mnie bardzo ważny.

GzB: A co Pana najbardziej 
zaskoczyło podczas wyborów 
samorządowych?

Burmistrz: – Trochę za-
skoczony jestem dużą różnicą 
głosów w mieście Bodzen-
tyn. Tym bardziej, że znaczną 
część swojej pracy wykonywa-
łem, realizując inwestycje rów-
nież dla miasta. Wiemy o tym, 
że Bodzentyn jest punktem 
odniesienia dla całej gminy. 
To historyczne i zabytkowe 
miasto ma duży potencjał, któ-
ry chcemy wykorzystać dla do-
bra całej gminy. Oczywiście, 
zaskoczył mnie ten fakt, choć 
nie powinien, gdyż normalnym 
jest, że w trakcie kampanii 
wyborczej, ludzie podpierają 
się różnymi argumentami, aby 
zmienić bieg myślenia poten-
cjalnych wyborców. 

n Dokończenie na str. 4

2018-2023

Druga kadencja Dariusza Skiby 
– wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNgłos z BodzentynaROK X NR 10-12 (75-76)4

Zd
ję

ci
a:

 A
rc

hi
w

um
 g

m
in

y

Druga kadencja Dariusza Skiby
n Dokończenie ze str. 3
Momentami szokowała mnie 

forma prowadzonej kampanii 
wyborczej przez niektórych mo-
ich oponentów, którzy na pod-
stawie domysłów, własnych, 
nieprawdziwych refleksji bu-
dowali swoją pozycję. Dziwiło 
mnie to, że osoby, które po-
wielały różnego rodzaju nie-
prawdziwe informacje nie miały 
odwagi w trakcie kampanii wy-
borczej powiedzieć mi tego pro-
sto w oczy.

Liczyłem na to, że działania, 
które podjąłem związane z prze-
jęciem zamkowego wzgórza, 
czy też intensyfikacją współpra-
cy z samorządem wojewódz-
twa, aby wybudować ścieżkę 
rowerową, czy przebudować 
drogę wojewódzką na odcinku 
Podgórze-Bodzentyn-Dąbrowa 
wraz z rondem w Bodzentynie, 
albo długo oczekiwana, wielo-
milionowa inwestycja moderni-

zacji i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków będą miały jakiś wpływ 
na zmianę myślenia na mój te-
mat przez mieszkańców miasta 
Bodzentyn. Wydawało mi się, 
że być może docenią moje sta-
rania. Rozumiem, że mają takie, 
a nie inne wyobrażenie na temat 
mojej kandydatury i że oddali 
swój głos patriotycznie na oso-
bę, która mieszka w Bodzenty-
nie. Szanuję ich zdanie oraz wy-
bór. Dla mnie jest to motywacja, 
żeby jeszcze bardziej pracować 
i pokazać, że miasto Bodzentyn 
jest dla mnie bardzo ważne, tak 
samo jak każde z naszych dwu-
dziestu trzech sołectw.

Ponadto dla mnie miłym 
zaskoczeniem jest obecność 
w radzie miejskiej aż ośmiu pań, 
co niewątpliwie jest wydarze-
niem historycznym oraz po raz 
pierwszy w historii samorządu 
w naszej gminie przewodniczą-
cą rady miejskiej jest kobieta.

GzB: – Dużo Pan mówił 
o Bodzentynie, a jaki jest Pana 
przekaz dla terenów wiej-
skich? Czy wiadomo już kiedy 
będą odbywać się spotkania 
sołeckie z Burmistrzem?

Burmistrz: Przede wszyst-
kim jestem ogromnie wdzięczny 
za bardzo duże poparcie pod-
czas wyborów samorządowych 
w okręgach wiejskich. We wszyst-
kich obwodach wyborczych z te-
renów wiejskich miałem większe 
poparcie niż mój kontrkandydat. 
Sądzę, że jest to wyraz uznania 
dla ciężkiej pracy jaką wyko-
nałem wspólnie z większością 
moich współpracowników, ale 
również z radnymi w poprzedniej 
kadencji, za co im jestem bardzo 
wdzięczny. Cykliczne spotkania 
sołeckie z mieszkańcami dwa 
razy do roku, realizacja funduszu 
sołeckiego, mnogość inwestycji, 
traktowanie każdej miejscowości 
na równym poziomie spowodo-

wało, że mieszkańcy obdarzyli 
mnie ponownie dużym zaufa-
niem społecznym. Moim celem 
jest utrzymanie podobnego kie-
runku współpracy z sołectwami, 
aby oczywiście w ten sposób 
odwdzięczyć się za oddane gło-
sy na moją osobę w ilości 3205, 
co stanowi blisko 57% poparcia.

Jestem człowiekiem urodzo-
nym i wychowanym na wsi w 
związku z tym utożsamiam się 
z terenami wiejskimi i tego się 
nie wstydzę, bo swój charakter 
i szacunek do innego człowieka 
wykreowałem podczas ciężkiej 
pracy od dziecięcych lat w go-
spodarstwie rolnym moich rodzi-
ców oraz dziadków.

Informuję że, pierwsze spotka-
nia sołeckie, ze względu na wybo-
ry sołtysów odbywać się będą w 
miesiącach luty i marzec 2019r., 
na które oczywiście zapraszam.

GzB: - Dziękuję bardzo za 
rozmowę.

W październiku 2018 r., 
w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego 
w Psarach Starej Wsi, 
w Dniu Edukacji Naro-
dowej, podczas których 
pierwszoklasiści oficjalnie 
wstąpili w poczet uczniów 
szkoły, nastąpiło przeka-
zanie umowy na realizację 
działań poświęconych do-
posażeniu oraz wsparciu 
uczniów i nauczycieli pię-
ciu szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy.

Warto podkreślić, że również 
piątka ślubujących tego dnia 
pierwszaków, która dopiero 
zaczęła swoją przygodę z edu-
kacją, będzie mogła skorzystać 
z ogromnego wsparcia jakim 
są projekty edukacyjne, które 
Gmina Bodzentyn z zaangażo-
waniem realizuje już od dwóch 
lat we wszystkich placówkach 
edukacyjnych na swoim tere-
nie.

Projekt pod nazwą „Kom-
pleksowy rozwój szkół wiejskich 
z terenu Gminy Bodzentyn”, któ-
rego Gmina Bodzentyn rozpo-

częła realizację w Partnerstwie 
z Niepubliczną Szkołą Podsta-
wową w Leśnej skierowany jest 
do uczniów następujących szkół 
podstawowych:

• Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Leśnej (Partner pro-
jektu),

• Szkoła Podstawowa im. Od-
działu Armii Krajowej „Wybra-
nieccy” we Wzdole Rządowym,

• Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Żeromskiego w Psa-
rach Starej Wsi,

• Szkoła Podstawowa w Woli 
Szczygiełkowej,

• Szkoła Podstawowa im. 
Poetów Doliny Wilkowskiej 
w Świętej Katarzynie.

W ramach projektu do każdej 
ze szkół zostanie zakupione no-
woczesne doposażenie, m.in. 

sprzęt TiK, a także pomoce 
dydaktyczne oraz meble. Do-
datkowo uczniowie otrzymają 
wsparcie w zakresie podniesie-
nia kompetencji kluczowych, 
a nauczyciele podniosą swoje 
kwalifikacje poprzez odbycie 
kursów i szkoleń.

Całkowita wartość projektu 
to aż 831 663,75 zł.

/JW, PH/

Ponad 800 tysięcy złotych na doposażenie szkół 
oraz wsparcie dla uczniów i nauczycieli
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20 listopada 2018 r. Radni 
Rady Miejskiej w Bodzen-
tynie złożyli uroczyste 
ślubowanie. W tym dniu 
ślubował również Dariusz 
Skiba, Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn wobec 
Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, w wyniku wy-
borów samorządowych Dariusz 
Skiba zdecydowaną większo-
ścią głosów został wybrany 
na burmistrza miasta i gminy 
Bodzentyn na kolejną kadencję, 
która w związku ze zmianami 
prawa wyborczego została wy-
dłużona do lat pięciu.

Podczas inauguracyjnej se-
sje Rady Miejskiej w Bodzenty-
nie kadencji 2018‒2023, radni 
wybrali spośród siebie prezy-
dium:

Przewodniczącą Rady Miej-
skiej została Teresa Bzymek.

Wiceprzewodniczącymi zo-
stali Katarzyna Sikora i Jan 
Wilkosz.

Poniżej prezentujemy 
wszystkich Radnych Rady Miej-
skiej w Bodzentynie w kadencji 
2018‒2023.

Okręg 1 – Miasto Bodzentyn 
ulice: Opatowska, Plac Żwirki, 
Partyzantów, 3 Maja, Św. Du-
cha, Piłsudskiego, Świętokrzy-
ska, Południowa, Błotna – Rad-
na Ewelina Dróżdż.

Okręg 2 – Miasto Bodzentyn 
ulice: Kielecka, Ogrodowa, Ry-
nek Górny, Langiewicza, Straży 
Pożarnej, Podmurze, Pasieka, 
Mała, Wąska, Szermentow-

skiego, Wesoła, Armii Krajowej, 
Miejska – Radny Dominik Du-
dek.

Okręg 3 – Miasto Bodzentyn 
ulice: Suchedniowska, Wolno-
ści, Żeromskiego, Podgórska, 
Licealna, Słoneczna, Krzywa, 
Zadworska – Radny Włodzi-
mierz Bąderski.

Okręg 4 – Sołectwa: Dąbro-
wa Górna, Dąbrowa Dolna – 
Radna Zofia Gliwa.

Okręg 5 – Sołectwa: Celiny, 
Podgórze – Radna Teresa Bzy-
mek.

Okręg 6 – Sołectwa: Siera-
dowice, Śniadka – Radna Ma-
rzanna Borek.

Okręg 7 – Sołectwa: Leśna – 
Stara Wieś, Siekierno – Radna 
Katarzyna Sikora.

Okręg 8 – Sołectwa: Psary – 
Stara Wieś, Psary – Podłazy – 
Radny Tadeusz Zieliński.

Okręg 9 – Sołectwa: Psary – 
Kąty – Radny Jerzy Tofil.

Okręg 10 – Sołectwa: Wzdół 
Rządowy, Wzdół – Kolonia – 
Radny Stanisław Chrzęsz-
czyk.

Okręg 11 – Sołectwa: Wiąc-
ka, Hucisko – Radny Mariusz 
Matla.

Okręg 12 – Sołectwa: Ście-
gnia, Kamieniec, Wzdół – Par-
cele, Orzechówka, Podmielo-
wiec – Radny Jan Wilkosz.

Okręg 13 – Sołectwo: Świę-
ta Katarzyna – Radna Monika 
Jamróz.

Okręg 14 – Sołectwo: Wil-
ków – Radna Anna Obara.

Okręg 15 – Sołectwo: Wola 

Szczygiełkowa – Radna Bogu-
sława Jankowicz.

Wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy Bodzentyn ser-
decznie zapraszamy do kon-
taktu z radnymi. Jeśli macie 
Państwo jakieś pytania, wątpli-
wości, uwagi, czy też pomysły 
do przedstawienia Radnym, 
poniżej publikujemy możliwości 
kontaktu z nimi.

DYŻURY RADNYCH 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Bodzentynie
Przewodnicząca Rady Miej-

skiej – Teresa Bzymek – przyj-
muje w każdy piątek w godzi-
nach 7:30 – 9:30.

Wiceprzewodnicząca RM – 
Katarzyna Sikora – przyjmuje 
w każdy poniedziałek w godzi-
nach 8:00 – 10:00.

Wiceprzewodniczący RM – 
Jan Wilkosz – przyjmuje w każ-
dą środę w godzinach 11:00 – 
13:00.

W godzinach przyjmowania 
mieszkańców, radni będą do-
stępni również pod numerem 
telefonu: 41 311 50 10 wew. 29.

Z radnymi można również 
skontaktować się za pomocą 
poczty elektronicznej. Poni-
żej publikujemy adresy e-mail 
do radnych.

Teresa Bzymek, e-mail: 
bzymekteresa@wp.pl
Katarzyna Sikora, e-mail: 
katarzynasikora123@interia.pl
Jan Wilkosz, e-mail:
janmarianwilkosz@o2.pl
Radni Klubu Radnych „Gmi-

na Bodzentyn-Wspólne Dobro” 
(Włodzimierz Bąderski, Dominik 
Dudek, Ewelina Dróżdż), e-ma-
il: radni.gmina.bodzentyn@
gmail.com

Zapraszamy również Pań-
stwa do zapoznania się z „Por-
talem mieszkańca” na stronie 
gminy www.bodzentyn.pl w za-
kładce „Rada Miejska”. Publiko-
wane są tam informacje o pracy 
Radnych dotyczących posie-
dzeń.

Ponadto, na sesji 29 listopa-
da br. radni ustalili składy oso-
bowe stałych komisji Rady Miej-
skiej w Bodzentynie.

Komisja Rewizyjna: Jerzy 
Tofil, Anna Obara, Dominik Du-
dek, Mariusz Matla.

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji: Monika Jamróz, Ta-
deusz Zieliński, Bogusława Jan-
kowicz, Włodzimierz Bąderski, 
Marzanna Borek.

Komisja Planowania, Bu-
dżetu i Mienia Komunalnego: 
Anna Obara, Jan Wilkosz, Wło-
dzimierz Bąderski, Stanisław 
Chrzęszczyk.

Komisja Zdrowia, Oświaty 
i Kultury: Jerzy Tofil, Bogusła-
wa Jankowicz, Zofia Gliwa, Ma-
rzanna Borek, Dominik Dudek.

Komisja Rolnictwa i Spraw 
Samorządowych: Katarzyna 
Sikora, Ewelina Dróżdż, Ma-
riusz Matla, Stanisław Chrzęsz-
czyk.

Komisja Promocji i Tury-
styki: Monika Jamróz, Tadeusz 
Zieliński, Zofia Gliwa, Ewelina 
Dróżdż.                    Oprac. /EŚ/

Samorząd gminny w kadencji 2018-2023
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Uroczyste wręczenie umo-
wy na realizacje projektu 
„Szkolne Pracownie Infor-
matyczne Województwa 
Świętokrzyskiego”

W dniu 16 listopada br. w Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. W. Gombrowicza w Kielcach 
odbyło się uroczyste spotkanie 
dotyczące dofinansowania pro-
jektu pn. „Szkolne Pracownie 
Informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego”, podczas 
którego zostały wręczone pod-
pisane umowy o partnerstwie 
na rzecz realizacji projektu 
„Szkolne Pracownie Informa-
tyczne Województwa Świę-
tokrzyskiego”. W uroczystym 
spotkaniu wziął udział Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn Da-
riusz Skiba.

Nowa pracownia informatycz-
na powstanie w Szkole Podsta-
wowej im. Poetów Doliny Wil-
kowskiej w Świętej Katarzynie. 
Pracownia będzie wyposażona 
w 17 stanowisk komputerowych 
dla uczniów i 1 stanowisko dla 
nauczyciela oraz ruter WI-FI.

Pracownia zostanie wyposa-
żona w ramach realizowanego 
projektu „Szkolne Pracownie 
Informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego” (e-Pracow-
nie WŚ) RPO WŚ 2014‒2020 
Priorytetowa 7-Sprawne Usługi 
Publiczne, Działanie 7.4 Roz-
wój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej.

Całkowity koszt:
58 978,00 zł, dofinansowanie 
unijne: 44 233,50 zł, wkład 
własny Gminy: 14 744,50 zł                   

/BR/

Nowa pracownia informatyczna 
w szkole w Świętej Katarzynie
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Kilka tygodni temu za-
kończyła się przebudowa 
drogi gminnej ulicy Pod-
górskiej w Bodzentynie.

W ramach tej inwestycji wy-
konano drogę o nawierzchni 
asfaltowej długości 430 me-
trów bieżących o szerokości 
3,0 m. Zadanie kosztowało 90 
350,88 zł. Część wydatków po-
chodziła ze środków unijnych 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014‒2020 
(63,63% kosztów kwalifikowa-
nych).

Droga ta była elementem 
większego wniosku realizowa-
nego przez Gminę tj. „Przebu-
dowa dróg gminnych w msc. 
Bodzentyn (ul. Błotna i Pod-
górska), Śniadka Pierwsza nr 
311010T, Kamieniec nr 311029T 
i 311028T, Orzechówka, Wil-
ków, ul. Łysogórska – Grabowa 
nr 311015T i Święta Katarzyna 
(ul. Spacerowa i Świętokrzyska) 
”, w ramach którego przebudo-
wano drogi gminne o łącznej 

długości 3.676 metrów bie-
żących. Przebudowa wyżej 
wymienionych dróg została 

poprzedzona geodezyjnym wy-
tyczeniem pasa drogowego, zo-
stały wykonane roboty ziemne, 

podbudowy oraz nawierzchnie 
asfaltowe.

/BR/

Nowa nawierzchnia ulicy 
Podgórskiej w Bodzentynie
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W wyniku październikowe-
go rozstrzygnięcia kon-
kursu architektonicznego, 
w listopadzie podpisano 
umowę na opracowanie 
szczegółowej koncepcji 
architektoniczno-urbani-
stycznej.

W październiku sąd konkur-
sowy dokonał oceny dwóch 
prac, które wpłynęły na konkurs 
dotyczący opracowania kon-
cepcji architektoniczno-urba-
nistycznej zagospodarowania 
i odmulenia czterech stawów 
biskupich, budowy amfiteatru/
muszli koncertowej oraz utwo-
rzenia ścieżki edukacyjnej.

Działania te realizowane 
są w ramach projektu „Rewita-
lizacja miasta Bodzentyn – etap 
II”. Przedmiotem konkursu ob-
jęty był teren zlokalizowany 

między zabudowaniami Dyrek-
cji Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego a rzeką Psarką, tuż 
u podnóża wzgórza zamkowe-
go, zaś budowa amfiteatru pla-
nowana jest w obniżeniu terenu 
na działce, gdzie znajduje się 
gimnazjum.

Sąd konkursowy, w skład 
którego wchodzili m.in. przed-
stawiciele Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego wybra-
li do realizacji pracę złożoną 
przez firmę z Bilczy.

W listopadzie z laureatem 
konkursu została podpisana 
umowa na wykonanie doku-
mentacji projektowo-koszto-
rysowej zagospodarowania 
i odmulenia 4 stawów bisku-
pich, budowy amfiteatru/muszli 
koncertowej oraz utworzenia 

ścieżki edukacyjnej historycz-
no-przyrodniczej – od amfite-
atru do kładki między ulicą Su-
chedniowską i Kielecką – wraz 
z zagospodarowaniem przyle-
gających działek.

Umowa została podpisana 
w ramach projektu pn. „Rewita-

lizacja Miasta Bodzentyn – etap 
II”, na który Gmina Bodzen-
tyn otrzymała dofinansowanie 
ze środków RPOWŚ w kwocie 
4 266 632,16 zł przy szacun-
kowej wartości całego projektu 
w wysokości 5 538 279,74 zł.

J. Gawlik

Kolejny etap rewitalizacji
miasta Bodzentyn
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Oddział 0492 Bodzentyn 
należący do Polskie-
go Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych liczy 
117 hodowców. Członko-
wie oddziału pochodzą 
terytorialnie z trzech gmin: 
Bodzentyn, Pawłów i Nowa 
Słupia.

W obecnym sezonie zor-
ganizowano 13 lotów gołębi 
dorosłych i 4 loty gołębi mło-
dych. Loty gołębi dorosłych 
odbywały się od 29 kwietnia 
do 22 lipca 2018 roku z miej-
scowości położonych od 100 
do 750 km, zaś gołębie młode 
wypuszczane były od 25 sierp-
nia do 16 września z miejsco-
wości oddalonych od gołęb-
ników do 260 km. Dodatkowo 
odbyły się loty z Brukseli dla 
gołębi dorosłych i Deszczno dla 
gołębi młodych organizowane 
przez Zarząd Okręgu Kielce.

Gołębie wypuszczane na po-
szczególne loty współzawod-
niczyły w różnych kategoriach 
sekcyjnych i oddziałowych. Naj-
lepsi hodowcy zarówno sekcyj-
ni jak i oddziałowi nagrodzeni 
zostali pucharami i dyplomami 
podczas podsumowania sezo-
nu lotowego, które odbyło się 
24 listopada w Domu Wesel-
nym Maravilla w Bronkowicach. 
Puchary dla Sekcji Bodzentyn 
ufundowane zostały przez Bur-

mistrza Miasta i Gminy Bodzen-
tyn – Dariusza Skibę, dla Sek-
cji Pawłów przez Wójta Gminy 
Pawłów – Marka Wojtasa.

Dla najlepszych hodowców 
Oddziału Bodzentyn nagrody 
wręczali: Burmistrz Bodzen-
tyna – Dariusz Skiba, prezes 
Oddziału Skarżysko – Wiesław 
Łasek i przedstawiciele oddzia-
łu w osobach prezesa – Pawła 
Telki, prezesa ds. lotowych – 
Jarosława Sznaucnera oraz se-
kretarza sekcji Pawłów – Pawła 
Kasperkiewicza.

Nagrodzeni w poszczegól-
nych kategoriach w Sekcji Bo-
dzentyn to:

Kategoria OPEN I – gołębie 
dorosłe: Kisiel Grzegorz, Zdzy-

mira Przemysław, Pożoga 
Jan

Kategoria OPEN II – gołębie 
dorosłe: Kisiel Grzegorz, Telka 
Paweł+Kacper, Zdzymira Prze-
mysław

Kategoria TYPOWANE – 
gołębie dorosłe: Sznaucner Ja-
rosław, Kisiel Grzegorz, Pożoga 
Jan

Kategoria OPEN II – gołębie 
młode: Sznaucner Marta, Wój-
cik Tomasz, Zdziechowicz Jerzy

Kategoria TYPOWANE – 
gołębie młode: Wójcik Tomasz, 
Kowalski Mariusz, Zdziecho-
wicz Jerzy

Kategoria NAJLEPSZY 
LOTNIK – gołębie dorosłe: Tel-
ka Paweł+Kacper, Zdzymira 

Przemysław, Sznaucner Jaro-
sław

Kategoria NAJLEPSZA 
LOTNICZKA – gołębie dorosłe: 
Pożoga Jacek, Pożoga Jan, Ki-
siel Grzegorz

Kategoria NAJLEPSZY 
LOTNIK – gołębie młode: Wój-
cik Tomasz

Po wręczaniu nagród rado-
sną atmosferę dopełnił kwietny 
upominek dla wszystkich zgro-
madzonych Pań. Zwieńczeniem 
podsumowania lotowego była 
zabawa andrzejkowa. Wszyscy 
wspaniale się bawili i z niecier-
pliwością czekają na nowy se-
zon.

Paweł Telka
Prezes Oddziału

Podsumowanie sezonu lotowego 
przez hodowców Oddziału Bodzentyn

70-lecie Ludowego Klubu Sportowego „Łysica”
W ostatnią sobotę listo-
pada, ważny jubileusz 
obchodził Ludowy Klub 
Sportowy „Łysica”. Od 70 
lat w Bodzentynie szkole-
ni są piłkarze, a od kilku 
lat zawodniczki „Łysicy” 
są niezwykle cenione 
i uznawane wśród miesz-
kańców naszej gminy jak 
również posiadają wielu 
sympatyków z całego po-
wiatu i województwa.

Uroczystości związane z 70. 
rocznicą powstania Klubu od-
były się 24 listopada w bodzen-

tyńskim Gimnazjum. Składały 
się z części oficjalnej, która od-
była się w budynku szkoły oraz 
trzech meczy: dwóch w wyko-
naniu żeńskiej drużyny Łysicy 
oraz meczu oldboy’ów Łysicy 
z zespołem KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski.

LKS „Łysica” jest nieroze-
rwalnie związany z naszym 
Miastem. Wrósł w jego historię 
i znalazł trwałe miejsce w ser-
cach wielu pokoleń bodzentyń-
skich kibiców.

Mówi się, że sport kształtuje 
charaktery, uczy wytrwałości, 
konsekwencji, odwagi. Uczy 

wygrywać i godnie znosić po-
rażki. Sport to nie tylko magia 
zawodów, wygranych meczy 
czy pięknych wzruszeń. To tak-
że, a może przede wszystkim, 
twarda szkoła życia, jakże pięk-
nego i bogatego w doznania. 
Dla wielu wychowanków LKS 
„Łysica” to okno na świat i droga 
do wielkich sukcesów na arenie 
krajowej.

Zaproszonych gości powitał 
obecny Prezes Klubu Stanisław 
Kucała. Następnie Dyrektor Miej-
sko – Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie Marcin 
Sikorski przedstawił na prezenta-

cji multimedialnej historię Łyscy 
Bodzentyn. Ta podróż w prze-
szłość przyzwała u zgromadzo-
nych osób mnóstwo wspomnień 
związanych z przynależnością 
do Klubu. W dalszej części uro-
czystości zaproszeni goście za-
bierali głos.

W tak ważnym dniu nie za-
brakło władz samorządowych. 
W imieniu Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn, Wice-
burmistrz Andrzej Jarosiński 
– w przeszłości wieloletni za-
wodnik Klubu – wręczył na ręce 
prezesa pamiątkowy puchar 
oraz koszulki dla wszystkich 
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Dobiegły końca prace 
związane z wykonaniem 
oświetlenia wzdłuż drogi 
powiatowej w miejsco-
wości Orzechówka. 
Wybudowana została 
napowietrzna sieć elek-
troenergetyczna wraz 
z szesnastoma słupami 
i siedemnastoma no-
woczesnymi oprawami 
oświetleniowymi typu 
LED. Mieszkańcy od wielu 
lat czekali na to oświetle-
nie.

– Jest jaśniej, bezpieczniej, 
oszczędniej i ekologicznie. 
Inwestycja ta ma na celu po-
prawę infrastruktury oświetle-
niowej jakże istotnej nie tylko 
dla mieszkańców, ale i dla bez-
pieczeństwa wszystkich użyt-
kowników dróg. Zainstalowa-
nie nowoczesnych opraw typu 
LED przyniesie w przyszłości 
oszczędności oraz będzie mieć 
znaczny wpływ na ochronę 
środowiska, ponieważ dio-
da LED wykorzystuje bowiem 
85% mniej energii w porówna-
niu do tradycyjnych żarówek, 
a czas jej użytkowania wynosi 
nawet 20 lat, czyli dwadzieścia 
razy więcej – mówi Burmistrz 
Dariusz Skiba.

Zakres robót obejmował 
budowę napowietrznej sieci 
elektroenergetycznej oświetle-

nia zewnętrznego na długości 
764 m, wykonanie linii oświe-
tlenia na projektowanych 16 
słupach oraz montaż nowocze-
snych opraw oświetleniowych 
typu LED z wysięgnikami.

– Wartość zadań wyniosła  
73 839,80 zł

– Zadanie zostało sfinanso-
wane ze środków Funduszu So-
łeckiego w kwocie 13 979,44 zł

– Pozostała kwota na ten 
cel pochodzi z budżetu gminy  
59 860,36 zł

– Wykonawca PHU „Elektro-
instalator” Bartosz Bukowski.

– Koszt dokumentacji projek-
towej dla miejscowości Orze-
chówka to jeden z elementów 
łącznej wartości 12 projektów 
na kwotę 24 449,96 zł.

To już kolejna miejscowość 
w gminie Bodzentyn gdzie 
powstało oświetlenie. Sukce-
sywnie w miarę możliwości 
finansowych w gminie będą 
budowane kolejne odcinki 
oświetlenia ulicznego w pozo-
stałych miejscowościach. Obec-
nie gmina dysponuje kompletną 
i niezbędną dokumentacja pro-
jektową na kilkanaście odcinków 
o łącznej długości sieci około 10 
kilometrów. Dodatkowo projek-
tanci opracowują dokumentację 
na kolejne kilkanaście odcinków 
o łącznej długości powyżej 4 ki-
lometrów.

/BR/

Nowe oświetlenie drogi
powiatowej w Orzechówce

70-lecie Ludowego Klubu Sportowego „Łysica”
zawodników „Łysicy” składając 
życzenia wszelkiej pomyślności 
na kolejne lata. W imieniu władz 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
pamiątkowy grawerton przeka-
zał wiceprezes Tomasz Doma-
radzki wraz z Maciejem Cen-
derem. W tym dniu wręczone 
zostały również Brązowe oraz 
Srebrne Odznaki Zasłużonego 
Działacza ŚZPN.

Na zakończenie oficjalnej 
części organizatorzy włączy-
li nagranie jednego z meczów 
Łysicy Bodzentyn oraz zaprosili 
na zaplanowane mecze piłkar-
skie.                                     /EŚ/ Zd

ję
ci

e:
/e

-b
od

ze
nt

yn

Zd
ję

ci
e:

 A
rc

hi
w

um
 g

m
in

y



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNgłos z BodzentynaROK X NR 10-12 (75-76)10

100. rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległo-
ści w Gminie Bodzentyn 
obchodzona była od piątku 
do niedzieli. W ramach 
obchodów we wszyst-
kich szkołach uczniowie 
zaprezentowali uroczyste 
akademie, zapalono znicze 
w miejscach pamięci 
narodowej znajdujących 
się na terenie naszej gmi-
ny, a także wzięto udział 
w ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do hymnu”.

Lekcja historii 
i patriotyzmu w wykonaniu 
Przedszkolaków 
z Bodzentyna
Piękne przedstawienie z tej 

okazji zaprezentowały Przed-
szkolaki z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Bodzen-
tynie. 6-latkowie pod opieką 
swych nauczycielek przedsta-
wili niepowtarzalną lekcje histo-
rii. Dokładnie o godzinie 11:11 
wszyscy zgromadzeni na sali, 
a w szczególności dzieci, od-
śpiewały cztery zwrotki Mazur-
ka Dąbrowskiego na cześć 100. 
rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości w ramach akcji „Rekord 
dla Niepodległej”. Na sam ko-
niec wszyscy uczniowie szko-
ły otrzymali specjalne zeszyty 
do języka polskiego z wizerun-
kiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Zapraszamy na foto-
relację z tego przedstawienia. 
Warto podkreślić, iż w piątek, 
9 listopada 2018 r. o godzinie 
11:11, w ramach świętowania 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, dzieci 

z naszych szkół wspólnie za-
śpiewały 4-zwrotkowy hymn na-
rodowy.

Dzień z Niepodległą 
we wzdolskiej szkole
Pierwsza część uroczystości 

rozpoczęła się już o godzinie 
9:00 na sali gimnastycznej. Pan 
Dyrektor Roman Pytel przypo-
mniał najważniejsze fakty histo-
ryczne związane z odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę. 
Potem uczniowie uczestniczyli 
w licznych konkursach przygoto-
wanych przez nauczycieli, zbie-
rając tym samym cenne punkty. 
Odbył się konkurs na plakat, pio-
senkę lub wiersz, ciasto w bar-
wach narodowych, a także „quiz 
historyczny”. Wszystkie te atrak-
cje związane były tematycznie 
z rocznicą odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Punktualnie o godz. 11.11 
cała społeczność Zespołu 
Szkół we Wzdole odśpiewała 
cztery zwrotki hymnu państwo-
wego i w ten sposób rozpoczę-
li drugą część uroczystości. 
Podczas akademii uczniowie 
uczcili „pamięć o tych, których 
nie ma”. Najmłodsi zatańczyli 
pięknie poloneza, trochę star-
si wzruszali piękną recytacją 
i śpiewem.

„Polska z marzeń i krwi”
Uczniowie ze Szkoły Podsta-

wowej w Woli Szczygiełkowej 
we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Rozwoju Miejscowości 
Wola Szczygiełkowa zorganizo-
wali akademię środowiskową. 
Program artystyczny ukazywał 
burzliwą drogę Polaków do nie-
podległości. Wzruszający mon-
taż słowno-muzyczny składają-

cy się z wierszy o „budzeniu się 
niepodległej” i pieśni patriotycz-
nych, w tym legionowych, został 
ciepło przyjęty przez zgroma-
dzonych.

„Znicze pamięci”
W 100. rocznicę odzyskania 

przez Polskę Niepodległości 
na terenie Miasta i Gminy Bo-
dzentyn zapaliliśmy znicze upa-
miętniające tych, którzy oddali 
życie w imię miłości do Ojczy-
zny.

Młodzież Gimnazjum w Bo-
dzentynie zapaliła znicze 
na Skwerze Wolności, gdzie kilka 
miesięcy temu posadziliśmy dęby 
pamięci poświęcone patronowi 
szkoły mjr. Janowi Piwnikowi „Po-
nuremu”, Józefowi Piłsudskiemu, 
Ignacemu Janowi Paderewskie-
mu, Wincentemu Witosowi, Kazi-
mierzowi Szermentowskiemu.

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Lekcja patriotyzmu w wykonaniu przedszkolaków 
z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Bodzentynie

„Niepodległa do Hymnu”
w BodzentynieDzień Niepodległości w Zespole Szkół we Wzdole
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Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Warto pamiętać o tych 
i innych miejscach. To ważna 
część historii Państwa Polskie-
go. Zapalenie zniczy na w wielu 
wypadkach symbolicznych gro-
bach walczących o Niepodle-
głość Polski, to wyraz pamięci 
o tych, którzy zginęli w myśl de-
wizy: „Bóg, Honor i Ojczyzna”! ”

/Urszula Oettingen

Msza Święta 
i „Niepodległa do Hymnu”
W niedzielę w kościele para-

fialnym w Bodzentynie odbyła się 
Msza Święta w intencji wszyst-
kich poległych i walczących 
za Ojczyznę zainaugurowana 
hymnem narodowym w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa 
do Hymnu”. Po mszy uczestni-
cy uroczyście przemaszerowali 
dookoła Rynku Górnego wraz 
z pocztami sztandarowymi i Mło-

dzieżową Orkiestrą Dętą OSP 
Bodzentyn na czele.

Marsz Niepodległości
11 listopada odbył się rów-

nież Marsz Niepodległości. 
Ponad 100 osób uczciło 100. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości wychodząc 
na Łysicę z flagami narodowy-
mi. W marszu nie zabrakło ma-
łych patriotów, którzy dzielnie 
towarzyszyli swoim rodzicom.

Bieg Niepodległości 
w Kielcach
Jak co roku naszą gminę 

podczas Biegu Niepodległości 
w Kielcach reprezentują miło-
śnicy biegów. Bieg odbył się 10 
listopada, a start głównego bie-
gu na dystansie 10 kilometrów 
rozpoczął się o godzinie 11:11.

Oprac. /EŚ/

Ponad 100 osób wzięło udział w Marszu Niepodległości 
wychodząc na Łysicę

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej 
zorganizowali akademię środowiskową

Uczestnicy Biegu Niepodległości w Kielcach

„Niepodległa do Hymnu”
w Bodzentynie

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości na terenie Miasta i Gminy 
Bodzentyn zapaliliśmy „znicze pamięci”
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W niedzielę 25 listopada 
br. w Gimnazjum im. mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego” 
w Bodzentynie odbył się III 
Powiatowy Przegląd Pieśni 
Patriotycznych zainicjowa-
ny przez Dyrektora Miej-
sko Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki w Bo-
dzentynie pana Marcina 
Sikorskiego. Wydarzenie 
organizowane już po raz 
trzeci z dużym zaangażo-
waniem Samorządu Miasta 
i Gminy Bodzentyn pod 
patronatem Pana Burmi-
strza Dariusza Skiby z roku 
na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowa-
niem.

Niedzielne uroczystości 
to jedno z wydarzeń jakie jest 
organizowane na terenie na-
szej gminy w ramach 100-le-
cia odzyskania niepodległo-
ści. Przegląd ten nawiązuje 
do obchodów upamiętniają-
cych 100-lecie odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości 
w dniu 11 listopada 1918 roku. 
Dzisiaj, gdy Polska jest kra-
jem wolnym, mamy obowiązek 

kultywować zapisane w pie-
śniach ciężkie losy Polaków 
na przestrzeni wieków. Takie 
przeglądy to również okazja 
do krzewienia kultury narodu 
polskiego wśród najmłodszego 
pokolenia.

Przegląd rozpoczął Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzen-
tyn pan Dariusza Skiba oraz 
Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki 
pan Marcin Sikorski witając 
zgromadzonych gości i uczest-
ników przeglądu. W ramach 
przeglądu wszyscy uczestni-
cy mieli możliwość wysłucha-
nia krótkich wykładów m.in. 
dr hab. prof. UJK Urszuli Oet-
tingen, Dyrektor Gimnazjum 
im. mjr. Jana Piwnika „Ponure-
go” panią Danutę Kolasę oraz 
dr Justynę Staszewską, która 
wygłosiła wykład nt.: Najważ-
niejszych pieśni patriotycz-
nych.

Wydarzenie cieszące się 
coraz większym powodzeniem 
z roku na rok przyciąga nowych 
wykonawców. Udział w tego-
rocznej edycji ponad 200 wyko-
nawców z całego powiatu cie-
szy wszystkich organizatorów, 

którzy zapraszają już na edycję 
w roku 2019 r. Chóry, zespoły 
wokalne, folklorystyczne, soliści 
nawet ci rapujący o naszej Oj-
czyźnie.

Dziękujemy za pracę i szcze-
gółowe oceny dokonane przez 
jury w składzie: p. Jerzy Szczy-
rba, p. Izabela Paszowska, p. 
Danuta Kolasa, którzy przyznali 
nagrody w następujących kate-
goriach:

Kategoria młodzież – soliści

I miejsce – Wiktoria Gawron
II miejsce – Julia Skrzeczyna
III miejsce – Natalia Pepaś

Kategoria dorośli – soliści

I miejsce Marek Stępień
II miejsce Lucyna Lipczyńska
III miejsce Jan Szwed

Kategoria młodzież – zespoły

I miejsce – Szkoła Podstawo-
wa w Bodzentynie
II miejsce – 46 Drużyna Har-
cerska z Bodzentyna
III miejsce – Oliwier Przepióra 
i Roksana Kraska

Kategoria dorośli – zespoły

I miejsce – Grupa Artystyczna 
„Golica”
II miejsce – Chór „Nowina”
III miejsce – Wolanie spod Ły-
sicy

Wyróżnienia otrzymali: Julia 
Karwas i Zespół Fortato.

W tym roku zarówno zespo-
ły jak i soliści zaprezentowały 
bardzo wysoki poziom. Pod-
czas występów na sali panowa-
ła miła i przyjemna atmosfera 
a widownia często włączała się 
do wspólnego śpiewania. Wszy-
scy wykonawcy nagradzani byli 
gromkimi brawami.

Na zakończenie Burmistrz 
MiG Bodzentyn podziękował 
za tak liczny udział w Powiato-
wym Przeglądzie Pieśni Patrio-
tycznych. Słowa podziękowa-
nia skierował pod adresem jury 
za ich trudną pracę, podziękował 
również opiekunom, którzy przy-
gotowali młodzież oraz dyrek-
cji szkoły za udostępnienie sali 
na zorganizowanie tak wspania-
łej i pięknej lekcji patriotyzmu.

/MGCKiT

III Powiatowy Przegląd Pieśni 
Patriotycznych w Bodzentynie
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Setna rocznica odzyska-
nia Niepodległości Polski 
to doniosła i wyjątkowa 
okazja, aby zachęcić 
wszystkich do oddania 
czci bohaterom za ich mę-
stwo i ofiarność, dlatego 
musimy mówić młodemu 
pokoleniu o rzeczach 
trudnych, patriotyzmie, 
polskości, bohaterach 
narodowych. 

Dzisiaj żyjemy w wolnej 
Polsce, jednak pragniemy pa-
miętać i przekazać dzieciom 
i młodzieży prawdziwe obli-
cze naszych dziejów, stawiać 
za wzór tych, którzy w historii 
naszej Ojczyzny zapisali się 
złotymi zgłoskami.

„100 lat Niepodległości Pol-
ski”- pod tym hasłem został zor-
ganizowany Gminny Konkurs 
Plastyczny w SP w Św. Katarzy-
nie. Celem konkursu było rozbu-
dzenie postaw patriotycznych, 
popularyzacja wiedzy o 100-le-
ciu odzyskania Niepodległości 
przez Polskę oraz rozwijanie 
inwencji twórczej i wspieranie 
artystycznych talentów uczniów. 

Do konkursu zgłoszono po-
nad 50 prac. Uczestnikami byli 
uczniowie klas IV-VII ze SP 
w Bodzentynie, Wzdole Rządo-
wym i Św. Katarzynie. Cieszy-
my się, że dzieci przygotowały 
tak piękne prace. Wybór był 
trudny, prace były pomysłowe 
i staranne. Uczniowie korzystali 

z różnych technik plastycznych. 
Najciekawsze z nich zostały wy-
różnione i nagrodzone. I miej-
sce w konkursie zajął uczeń 
z SP we Wzdole Rządowym, II 
miejsce zdobyła uczennica z SP 
w Św. Katarzynie, III miejsce za-
jęła uczennica z SP w Bodzen-
tynie. Dodatkowo wyróżniono 2 

prace uczniów z Wzdołu Rządo-
wego i Św. Katarzyny.

Gratulujemy laureatom 
konkursu oraz wyróżnionym. 
Dziękujemy za liczny udział 
i zapraszamy do uczestnictwa 
w następnych edycjach konkur-
su.

SP Święta Katarzyna

Międzyszkolny konkurs plastyczny 
„100 lat Niepodległości Polski”

27 listopada 2018 r. 
w Szkole Podstawowej im. 
Poetów Doliny Wilkowskiej 
w Św. Katarzynie odbył 
się wieczór pieśni i poezji 
patriotycznej.

Uczniowie klas IV, VI, VII 
i VIII zaprezentowali wiersze 
wyrażające miłość do Ojczy-
zny, która w swojej przeszłości 
miała zarówno chwile rado-
sne i szczęśliwe jak smutne 
i tragiczne. W scenariuszu 
wykorzystane zostały utwo-
ry poetyckie C. K. Norwida,  
W. Szymborskiej, J. Pietrzaka, 
Cz. Janczarskiego, które wpro-
wadziły wszystkich w niezwy-
kły nastrój i dostarczyły wielu 
wzruszeń. Poezji towarzyszyły 
znane wszystkim pieśni patrio-
tyczne, wojskowe i partyzanc-
kie. Wykonanie każdej piosenki 

zostało poprzedzone krótkim 
komentarzem dotyczącym ge-
nezy jej powstania, autora słów 
i melodii, okoliczności, w któ-
rych najczęściej ją śpiewano. 
Dla ułatwienia wspólnego 
śpiewu teksty utworów były 
dostępne w specjalnie przy-
gotowanych na tę okoliczność 
śpiewnikach. Program zakoń-
czono wspólnym odśpiewa-
niem „Mazurka Dąbrowskiego”.

Spotkanie przebiegało w pod-
niosłej, a jednocześnie miłej 
i serdecznej atmosferze. Stało 
się okazją do tego, aby choć 
na chwilę oderwać się od spraw 
codziennych i poddać refleksji 
na temat wartości, które powin-
ny być ważne w życiu każdego 
Polaka.

Uroczystość ta była kolejnym 
wydarzeniem w szkole mają-
cym na celu upamiętnienie 100. 

rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Spotkanie 
z pewnością na długo pozosta-

nie w sercach i pamięci zarówno 
uczniów jak i przybyłych gości.

Magdalena Skrzeczyna

Wieczór pieśni i poezji patriotycznej
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Z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości Stowarzy-
szenie Siekierno Nasza 
Ojczyzna wraz ze Szkołą 
Podstawową w Leśnej, 
przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miasta i Gminy 
Bodzentyn, w bieżącym 
roku zrealizowało projekt 
„Ojczyznę kochać trzeba 
i szanować”.

Uroczyste zakończenie pro-
jektu odbyło się w Szkole Pod-
stawowej w Leśnej. Rozpoczęło 
się odśpiewaniem Hymnu Na-
rodowego. Uczniowie zapre-
zentowali występ przygotowany 
pod opieką nauczycieli Barbary 
Czernikiewicz i Aleksandry Wój-
cik zatytułowany „Polsko, ty za-
wsze wiernych miałaś synów”. 
W nim pokazano drogę Polaków 
do Niepodległości. Były wiersze, 
piosenki i piękne słowa o miłości 
Ojczyzny.

Następnie prof. Urszula Oet-
tingen prezes Stowarzysze-
nia Siekierno Nasza Ojczyzna 
w podsumowaniu projektu mówi-
ła o wycieczkach uczniów szkoły 
do Muzeum Henryka Sienkiewi-
cza w Oblęgorku, Muzeum im. 
Przypkowskich w Jędrzejowie, 
Podzamcza Chęcińskiego i Ra-
cławic. Na ręce Pani Dyrektor 

Beaty Domańskiej-Kózki wręczy-
ła symboliczne biało-czerwone 
serce, które przywiozła z Marszu 
Niepodległości w Warszawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn Dariusz Skiba podzię-
kował organizatorom i uczest-
nikom projektu za działalność 
w zakresie umacniania tradycji 
narodowej. Następnie ucznio-

wie otrzymali książki o tema-
tyce historycznej nawiązujące 
do 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Uroczystość była ważnym 
wydarzeniem dla lokalnej spo-
łeczności, wpisując się w ob-
chody Narodowego Święta Nie-
podległości na terenie Gminy 
Bodzentyn.  Urszula Oettingen

Zakończenie projektu „Ojczyznę 
kochać trzeba i szanować”  
w Szkole Podstawowej w Leśnej
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Dzięki zebranym środkom 
kolejne stare i zaniedba-
nych pomniki odzyskają 
dawny blask.

W kwestę na rzecz zapo-
mnianych i zniszczonych pomni-
ków co roku angażuje się wielu 
mieszkańców, a także władze 
samorządowe. W tym roku bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzen-
tyn Dariusz Skiba, pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Bo-
dzentynie, radni Rady Miejskiej 
w Bodzentynie również włączyli 
się do kwestowania. Wśród kwe-
stujących nie zabrakło członków 
Towarzystwa Przyjaciół Bodzen-
tyna, sołtysów, nauczycieli wraz 
uczniami, pracowników Miejsko
-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Bodzentynie, a także druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Łącznie w kweście wzięło udział 
73 osoby. Pieniądze były zbie-
rane przez dwa dni przy dwóch 
bramach na cmentarzu w Bo-
dzentynie.

Podczas tegorocznej XIX 
kwesty w Bodzentynie uda-
ło się łącznie uzbierać aż  
7 538,10 PLN i 500 HUF (forin-
ty). Zebrane fundusze zostaną 
przeznaczone na renowacje 
grobowca Państwa Majewskich 
z początku XX wieku. Zdaniem 
organizatorów to bardzo dobry 
wynik. Dzięki dotychczasowo 
zebranym środkom udało się 
odrestaurować kilkadziesiąt za-
bytkowych nagrobków.

/EŚ/

Podczas XIX Kwesty w Bodzentynie 
zebrano ponad 7,5 tysiąca złotych
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W niedzielę 18 listopada 
br. w Szkole Podstawowej 
im. St. Żeromskiego miało 
miejsce niezwykłe wyda-
rzenie pn. „100 lat wolno-
ści – 100 lat tradycji”.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w kościele pw. Matki 
Boskiej Pięknej Miłości, pod-
czas której obecne były poczty 
sztandarowe szkół, a także OSP 
z Psar. Po mszy władze samo-
rządowe złożyły kwiaty pod pa-
miątkowym obeliskiem Stefana 
Żeromskiego na Placu Żerom-

skiego w Psarach. Dalszy ciąg 
uroczystości odbył się w szkole. 
Poprowadzili go uczniowie Ju-
lia Lach i Sebastian Arczewski, 
wraz z innymi uczniami prezen-
tując program artystyczny, nie-
zwykle wzruszający i chwytający 
za serce. W programie wzięły 
również udział Stowarzyszenie 
„Świętokrzyskie Tkaczki”, Sto-
warzyszenie „Miejska Góra” 
na rzecz rozwoju Celin i Podgó-
rza, Stowarzyszenie „Wzdolskie 
Kołowrotki”, harcerze działający 
przy MGCKiT. Prelekcje wygłosiły 
Pani dr Justyna Staszewska oraz 

Pani dr hab. prof. UJK Urszula 
Oettingen. Wśród przybyłych go-
ści w uroczystości uczestniczyli 
Burmistrz Dariusz Skiba, marsza-
łek województwa świętokrzyskie-
go Adam Jarubas, radni, sołtysi, 
dyrektorzy i nauczyciele, ucznio-
wie, rodzice i mieszkańcy Psar. 
Po zakończonych występach 
dyrektor SP im. St. Żeromskiego 
w Psarach Pani Barbara Świetlik 
zaprosiła wszystkich przybyłych 
na poczęstunek.

Święto Niepodległości to jed-
no z najważniejszych świąt pań-
stwowych. Niezwykle ważne 

jest przekazywanie pamięci 
o minionych wydarzeniach mło-
dym pokoleniom, ponieważ nic 
nie jest dane raz na zawsze 
i to co się kiedyś wydarzyło, 
może powtórzyć się znowu.

Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za tak liczne przybycie.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Miejsko – Gminne Centrum 
Kultury i Turystyki w Bodzenty-
nie, Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” 
w Psarach, Szkoła Podstawowa 
im. St. Żeromskiego w Psarach 
Starej Wsi.                 /MGCKiT/

„100 lat wolności – 100 lat tradycji”

Doświadczona, kompetent-
na, posiadająca uznanie 
i autorytet zarówno wśród 
dzieci, jak i ich rodziców – 
Teresa Belicka, nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej im. 
Oddziału Armii Krajowej 
„Wybraniccy” we Wzdo-
le Rządowym otrzymała 
zaszczytny tytuł „Nauczy-
ciela na medal” w powiecie 
kieleckim w kategorii  
kl. I–III.

Już sama nominacja była dla 
Pani Teresy dużym zaskocze-
niem. Do konkursu została zgło-
szona przez rodziców swoich 
wychowanków i była to dla niej 
niespodzianka. Uzyskany tytuł 
okazał się wielką radością i dla 
nominowanej, i dla całej spo-
łeczności naszej szkoły.

Pani Teresa uczy w szkole 
we Wzdole od początku swojej 

pracy, czyli już 31 lat. O swojej 
pracy mówi, że „Dziecko trzeba 
poznać – każde ma inny cha-
rakter i inne zainteresowania, 
aby dowiedzieć się więcej na-
uczyciel musi w pewnym sensie 
wejść w rolę ucznia, by skutecz-
nie się porozumieć.

Wiem, że moim uczniom nie 
zastąpię mamy, ale zawsze słu-
żę im wsparciem – dokładnie 
tak, jak w rodzinie. Dzieci cie-
szą się z tego, że mają w szko-
le kogoś, do kogo mogą się 
zwrócić z każdym problemem 
i kto – w razie potrzeby – będzie 
strzegł ich sekretów”.

Gratulujemy i życzymy, aby 
ten trudny zawód, który wybra-
ła Pani Teresa przynosił Jej tak 
jak do tej pory wiele satysfakcji, 
sukcesów i radości.

Społeczność 
Zespołu Szkół we Wzdole

Nauczyciel na Medal
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Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości uczniowie wystawę poświęconą twórcom 
niepodległej Polski, wysiłkowi zbrojnemu Polaków w latach 1914 
– 1918. Na wystawie znalazły się fotografie z epoki dokumentu-
jące czyn zbrojny Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, wysiłku 
dyplomatycznego Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderew-
skiego. Wystawa jest eksponowana w przestrzeni szkolnej i korzy-
stają z niej uczniowie, nauczyciele i wychowawcy.       Gajek Beata

6 października w Schronisku Młodzieżowym w Nowej Słupi 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Aktywny wypoczy-
nek w Górach Świętokrzyskich”. Uczennica naszej szkoły Nikola 
Jarosińska pod opieką p. J. Szydy zdobyła zaszczytne II miejsce 
na szczeblu krajowym i otrzymała nagrodę oraz gratulację z rąk 
władz powiatowych i wojewódzkich.             Joanna Szyda 

Jeszcze w październiku uczniowie klas V–VIII uczestniczy-
li w warsztatach profilaktyczno-muzycznych pt: SZKOŁA WOLNA 
OD UZALEŻNIEŃ „DROGA DO NIKĄD” w wykonaniu multiinstru-
mentalisty i gitarzysty basowego Grzegorza Stępnia z zespołu Od-
dział Zamknięty. Serdeczne podziękowania dla Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie za pomoc w organiza-
cji spotkania.                 Krzysztof Bis

5 października 2018 r. klasy Va i Vc pod opieką wychowawczyń 
p. K. Telki, p. A. Góreckiej oraz p. J. Kiczor pomaszerowały na in-
tegracyjny rajd na Sieradowską Górę. „Złota polska jesień”, humor 
oraz wspólne ognisko w pieczeniem kiełbasek złożyły się na sukces 
tej krótkiej, ale udanej wycieczki.           Katarzyna Telka

W listopadzie rozpoczął się cykl zajęć „Poznajemy zawody” dla 
uczniów klasy III b. Na lekcji tato jednego z uczniów, który pracuje 
jako policjant, bardzo ciekawie opowiedział o swojej pracy, co za-
owocowało wśród dzieci chęć zostania policjantem.

Dziękujemy za wspaniałe przeżycia i przybliżenie uczniom za-
równo pięknego, jak i odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód 
policjanta.                      Drabik Aleksandra

Lesisz Małgorzata

Uczniowie klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szko-
ły Podstawowej w Bodzentynie szukali jesiennych znaków. Było ich 
dużo. Zebranymi skarbami udekorowali kapelusze i zaprezentowali 
je młodszym kolegom. Emocje towarzyszyły podczas prezentacji 
dla dzieci oddziału przedszkolnego. Ale za to zakończyły wspólnym 
integracyjnym tańcem.                                  Wychowawczynie

Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
Warsztaty profilaktyczno-muzyczne

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – 
„Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

„Ku niepodległej”

Poznajemy zawody

Powitanie jesieni

Piesza wycieczka na Sieradowską Górę
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W październiku 2018 r., 
w szkołach podstawowych 
na ternie naszej gminy 
odbyły się ślubowania 
klas pierwszych. W poczet 
uczniów sześciu szkół 
weszło 110 dzieci.

Ślubowanie pierwszoklasi-
stów jest wyjątkowym dniem. 
To wielkie przeżycie dla wszyst-
kich osób biorących udział 
w uroczystości. W tym podnio-
słym dniu, Pierwszaki składały 
przysięgę na sztandary szkół 
oraz przygotowały wraz z opie-
kunami programy artystyczne. 
Każde dziecko otrzymało upo-
minki od przedstawicieli klas 
starszych, rodziców oraz od bur-
mistrzów.

Wszystkim Pierwszakom ży-
czymy wielu sukcesów w dal-
szym zdobywaniu wiedzy.

Ślubowania Pierwszoklasistów
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Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym

Szkoła Podstawowa w Leśnej Starej Wsi

Szkoła Podstawowa w Bodzentynie Szkoła Podstawowa w Śniadce

Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
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W listopadzie 2018 r. w Po-
wiatowym Zespole Szkół 
w Bodzentynie odbyło 
się niezwykłe spotkanie 
z pięciokrotnym Mistrzem 
Świata w Karate Tradycyj-
nym – Pawłem Januszem, 
który jest również głów-
nym trenerem karate i za-
łożyciel Akademii Karate 
Tradycyjnego.

Paweł Janusz spotkał się 
z młodzieżą PZS w Bodzenty-
nie, a także grupami uczniów 
ze S.P. w Psarach i Gimnazjum 
w Bodzentynie po to, aby nie tyl-
ko porozmawiać o swojej pasji 
do uprawiania sportu, lecz także 
by zmotywować młodych ludzi, 
aby wytrwale dążyć do wyzna-
czonego celu. A cel jest jeden, 
jak mówił: „codziennie starajcie 
się być lepszymi nie od innych, 
ale od samych siebie”.

Na koniec młodzież zadawa-
ła pytania Mistrzowi i uczestni-
czyła w poczęstunku, na którym 
widać było ogromne wrażenie 
jakie wywarł na młodych lu-

dziach, światowej sławy kara-
teka. Dopytywano o kolejne 
spotkania i możliwość wyjazdu 
do wioski karate, do której za-
prosił wszystkich Paweł Janusz.

Projekt Spotkanie z Mistrzem 
współfinansowany został 
ze środków Samorządu Miasta 
i Gminy Bodzentyn.

M. Tusień-Kuzka

Mistrz karate w Bodzentynie

W pierwszą niedzielę 
października 2018 roku, 
na cmentarzu parafial-
nym w Dębnie dokonano 
odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika mieszkańców 
Woli Szczygiełkowej po-
ległych w czasie II wojny 
światowej na cmentarzu 
w Dębnie.

Z inicjatywy Rodzin pomor-
dowanych podczas pacyfikacji 
oraz Komitetu Budowy Pomnika 
powstałego przy Stowarzysze-
niu Rozwoju Miejscowości Wola 
Szczygiełkowa gromadzono 
środki na renowację istniejącego 
nagrobka poległych na cmenta-
rzu w Dębnie. Większość środ-
ków finansowych przekazały 
same rodziny poległych, w więk-
szości wnukowie, a także sami 
mieszkańcy Woli Szczygiełko-
wej. W budowę pomnika szcze-
gólnie zaangażował się ksiądz 
prałat Jan Tusień, obecnie pro-
boszcz Parafii Świętego Wojcie-
cha w Kielcach oraz Radna Bo-
żena Wyglądacz przy wsparciu 
Komitetu w osobach Jolanty Za-
charskiej oraz Kazimierza Drapi-
sza. W dzieło renowacji pomnika 
włączył się również Urząd Miasta 
i Gminy w Bodzentynie poprzez 

wsparcie finansowe projektu pod 
nazwą „Kultywowanie pamięci 
o mieszkańcach Woli Szczygieł-
kowej rozstrzelanych podczas 
pacyfikacji miejscowości...” reali-
zowanego przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Miejscowości Wola 
Szczygiełkowa i przyznaną do-
tację w wysokości 5 tys. złotych. 
Już we wrześniu na cmentarzu 
stanął nowy pomnik z nazwiska-
mi 21 mieszkańców rozstrzela-
nych przez niemieckich opraw-
ców 25 maja 1943 roku.

W pierwszą niedzielę paź-
dziernika w kościele parafial-
nym w Dębnie odbyła się uro-

czysta Msza Święta w intencji 
poległych z Woli Szczygiełkowej 
(...). W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele Samorzą-
du z Bodzentyna i Nowej Słupii. 
Uroczystość uświetniła oprawa 
artystyczna w wykonaniu Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z Bo-
dzentyna. Nie mogło również 
zabraknąć licznie przybyłych 
przedstawicieli z rodzin pole-
głych, nie tylko z Woli Szczygieł-
kowej i terenu parafii Dębno, ale 
również z odległych zakątków 
Polski.

Centralnym punktem uroczy-
stości był przemarsz zebranych 

na parafialny cmentarz w asy-
ście i przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej z symbolicznymi 
kwiatami i wieńcami. (...) Płytę 
nowo poświęconego pomni-
ka pokryło 21 czerwonych róż 
złożonych przez przedstawi-
cieli rodzin, wieńce i wiązanki 
od przybyłych delegacji z gmin 
Nowa Słupia i Bodzentyn oraz 
zaproszonych gości. (...)

Wzruszającym dopełnieniem 
tej uroczystości stała się rów-
nież wizyta przedstawicieli ro-
dzin poległych i zaproszonych 
gości w miejscach „pamięci 
narodowej” w Woli Szczygieł-
kowej, gdzie również złożono 
wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Bardzo miłym akcentem 
stało się spotkanie władz sa-
morządowych z rodzinami po-
ległych w Szkole Podstawowej 
w Woli Szczygiełkowej (...).

Niech wspólne działanie 
na rzecz kultywowania pamięci 
o bohaterach naszej ziemi jed-
noczy nas wszystkich i przypo-
mina o trwałych i nieprzemijają-
cych wartościach, budujących 
naszą narodową tożsamość.

Bożena Wyglądacz

Pełna relacja dostępna 
na stronie gminy

Pamiętają o swoich przodkach
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Dla uczczenia 100. rocz-
nicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości 
na terenie gminy Wąchock 
i gminy Bodzentyn 5 paź-
dziernika 2018 r. odbył się 
I Marsz Szlakiem Józefa 
Piłsudskiego w Górach 
Świętokrzyskich.

Uroczystości rozpoczęły się 
w Parszowie, gdzie w Szkole 
Podstawowej odsłonięto tabli-
cę upamiętniającą pobyt Józefa 
Piłsudskiego i jego pułku w oko-
licach Parszowa 29 października 
1914 r. (...) Następnie złożono 
wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Potem przybyli goście 
wraz z pocztami sztandarowymi 
z miejscowych szkół i ochotni-
czych straży pożarnych obejrzeli 
widowisko patriotyczno-arty-
styczne w wykonaniu uczniów 
(...).

Kolejna część uroczystości 
miała miejsce w Bodzentynie. 
Tutaj przedstawiciele władz 
samorządowych z Bodzenty-
na i Wąchocka złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod tablicą upa-
miętniającą nadanie Józefowi 
Piłsudskiemu tytułu Honorowe-
go Obywatela Miasta i Gminy 
Bodzentyn, pod tablicą poświę-

coną pobytowi Józefa Piłsud-
skiego w Bodzentynie 30 i 31 
października 1914 r., na cmen-
tarzu z I wojny światowej.

O godz. 11. zgromadzeni 
wyruszyli spod Urzędu Gminy 
na szlak w kierunku Miejskiej 
Góry. (...) Na Miejskiej Górze 
pod pomnikiem mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” zapa-
liliśmy znicze. Tutaj przywitał 
nas Dyrektor Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego dr Jan Re-
klewski, z którym przeszliśmy 
szlakiem do Świętej Katarzyny. 
Po dołączeniu pocztów sztanda-
rowych z miejscowych szkół oraz 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła” szosą po-
maszerowaliśmy do Szkoły Pod-
stawowej w Świętej Katarzynie.

Przed szkołą, po odśpiewa-
niu Hymnu Narodowego, głos 
zabrał Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn Dariusz Skiba. 
W swoim wystąpieniu podkreślił 
potrzebę pamiętania o ważnych 
wydarzeniach naszej historii, 
które przyczyniły się do odzy-
skania przez Polskę Niepod-
ległości po latach zaborów; 
dziękował również za liczny 
udział w Marszu. Po odmówie-
niu modlitwy przez proboszcza 
ks. Jarosława Majkę dokonano 

odsłonięcia tablicy. (...) Po zło-
żeniu wiązanek kwiatów uroczy-
stości kontynuowano wewnątrz 
budynku.

Prof. Urszula Oettingen wy-
głosiła prelekcję poświęconą 
pobytowi i pierwszym bojom 1 
Pułku Piechoty Legionów Pol-
skich, pod komendą Józefa Pił-
sudskiego, w 1914 roku. Przy-
pomniała, że już w latach 30. 
XX w. planowano upamiętnić 
pobyt Piłsudskiego w Świętej 
Katarzynie. Niestety przeszko-
dziła temu wojna. Następnie 
odczytano list z gratulacjami 
od Wojewody Świętokrzyskiego 
Agaty Wojtyszek. Głos zabrał 
również Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bodzentynie Woj-
ciech Kózka, który przekazał 
na ręce prof. Urszuli Oettingen 
księgę pamiątkową poświęconą 
Józefowi Piłsudskiemu, pocho-
dzącą ze zbiorów rodzinnych. 
Uczniowie zaprezentowali pa-
triotyczny występ nagrodzony 
rzęsistymi oklaskami.

W trakcie uroczystości moż-
na było otrzymać publikację 
autorstwa Urszuli Oettingen: Jó-
zef Piłsudski w Górach Święto-
krzyskich w 1914 roku. W 100. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

I Marsz Szlakiem Józefa Pił-
sudskiego w Górach Świętokrzy-
skich odbył się dzięki zaanga-
żowaniu wielu instytucji i osób. 
Jako pomysłodawca wykonania 
tablic i zorganizowania Marszu 
pragnę złożyć podziękowania 
Instytutowi Pamięci Narodowej 
– fundatorowi tablic pamiątko-
wych, Urzędowi Miasta i Gminy 
Bodzentyn na czele z Burmi-
strzem Dariuszem Skibą, Urzę-
dowi Miasta i Gminy Wąchock 
z Burmistrzem Jarosławem Sa-
melą, Dyrekcji Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego, Policji 
z Bodzentyna, która zabezpie-
czała nasze przejście, dyrekto-
rom i gronu pedagogicznemu 
szkół w Parszowie i w Świętej 
Katarzynie, gdzie odsłonięto ta-
blice; dyrektorom, nauczycielom 
i uczniom szkół, harcerzom, bio-
rącym udział w Marszu.

Wyrażam nadzieję, że w przy-
szłym roku znowu spotkamy się 
podczas kolejnego II Marszu 
Szlakiem Józefa Piłsudskiego 
w Górach Świętokrzyskich.

Dr hab. prof. UJK 
Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia 
Siekierno Nasza Ojczyzna

Pełna relacja z Marszu 
dostępna na stronie gminy.

I Marsz Szlakiem Józefa 
Piłsudskiego w Górach 
Świętokrzyskich
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19 listopada 2018 r. z oka-
zji 100. urodzin, Panią 
Feliksę Janiec z Wilkowa 
odwiedzili przedstawicie-
le lokalnego samorządu, 
województwa świętokrzy-
skiego oraz kieleckiego 
oddziału ZUS ds. świad-
czeń. Pani Feliksa mimo 
swojego wieku cieszy się 
dobrym zdrowiem i wyjąt-
kowo dobrą pamięcią.

Jubilatka przyszła na świat 18 
listopada 1918 roku w Psarach. 
Aby przypomnieć wydarze-
nie, które „działo się w osadzie 
Bodzentyn dnia 24 listopada 
1918 r. o godzinie drugiej popo-
łudniu”, burmistrz miasta i gmi-
ny Bodzentyn Dariusz Skiba 
odczytał, a następnie wręczył 
Solenizantce, wyciąg aktu uro-
dzenia z księgi urodzeń z roku 
1918. Z pewnością ten prezent 
był najbardziej oryginalnym, 
o czym świadczył pojawiają-
cy się uśmiech na twarzy Pani 
Feliksy oraz wśród członków jej 
rodziny.

W tym dniu nie brakowa-
ło również tych tradycyjnych 
prezentów, jak kwiaty czy listy 
gratulacyjne, w tym od premie-
ra Mateusza Morawieckiego, 
odczytany przez wicewojewodę 
Andrzeja Bętkowskiego.

Burmistrz w imieniu swoim 
oraz mieszkańców miasta i gmi-
ny Bodzentyn złożył dostojniej 
Jubilatce z okazji Jej 100 uro-
dzin serdeczne gratulacje, wy-

razy uznania dla przeżytych lat 
i życzenia wszelkiej pomyślno-
ści i pogody ducha na kolejne 
lata. Gospodarz Gminy dodał 
również, że tak okrągły jubile-
usz jest dla wszystkich miesz-
kańców powodem do dumy: 
– Wszyscy bardzo się cieszy-
my, że w naszej Gminie mamy 
100-latkę. To wspaniałe móc 
dożyć takiego wieku w bardzo 
dobrej kondycji i z uśmiechem 
na ustach. Serdecznie Pani gra-
tulujemy i życzymy kolejnych 
100 lat szczęśliwego życia.

Do życzeń dołączyli się były 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Bodzentynie Wojciech Kóz-
ka wraz z Anną Obarą (Radną 
kadencji 2018 – 2023), którzy 
wraz burmistrzem wręczyli so-
lenizantce pamiątkowy grawer-
ton, pokaźnych rozmiarów kosz 
pięknych kwiatów oraz ciepły, 
puchaty koc.

Pani Feliksa ze wzruszeniem 
i uśmiechem przyjmowała oko-
licznościowe podarunki, ser-
decznie za nie dziękując. W tak 
ważnym dniu nie zabrakło tra-
dycyjnie odśpiewanych przez 
wszystkich... „Dwieście lat”.

Jedna z wnuczek Solenizant-
ki podkreśla, iż babcia ma nie-

samowitą pamięć, gdyż pamięta 
z imienia i nazwiska wszystkich 
członków rodziny, a szczegól-
nie swoich potomków. Z kolei 
syn Pani Feliksy opowiedział 
o jednym z wnuczków, który wy-
jątkowo uwielbia spędzać czas 
z babcią i słuchać jej opowieści 
o dawnych czasach.

Pani Feliksa ma czworo dzie-
ci, dwóch synów i dwie córki, 
a także doczekała się dwadzie-
ścioro siedmioro wnucząt, pięć-
dziesięcioro pięcioro prawnu-
cząt i dwadzieścioro troje pra 
prawnucząt.

/EŚ/

Jubileusz setnych urodzin
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Gmina Bodzentyn za-
kupiła 230 sztuk drzew 
i krzewów miododajnych, 
które zostały przekazane 
członkom Koła Pszcze-
larskiego z terenu gminy 
Bodzentyn.

Nowych nasadzeń dokona-
no w Celinach, Sieradowicach 
Pierwszych, Dąbrowie Górnej, 
Bodzentynie i Grabowej. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych 
zakup roślin miododajnych był 
sfinansowany ze środków do-
tacji przekazanej Gminie Bo-
dzentyn przez Powiat Kielecki. 
Kwota 2 tysięcy złotych została 

przeznaczona m.in. na ozdobne 
jabłonie, grusze, jarzęby, klony, 
lipy, śliwy ałycze, pigwowce, 
trzmieliny pospolite, irgi i dere-
nie jadalne. W ciągu ostatnich  
5 lat na terenie gminy Bodzen-
tyn dzięki dotacjom z Powiatu 
Kieleckiego zakupiono i nasa-
dzono ponad 860 sztuk roślin 
miododajnych.

Nasadzenia drzew i krzewów 
miododajnych mają na celu 
zwiększenie populacji pszczół, 
których liczba w ostatnich latach 
spada na skutek chorób rodzin 
pszczelich jak również stosowa-
nia pestycydów.

J. Gawlik

Rośliny miododajne dla pszczelarzy
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W październiku 2018 r. 
w budynku dyrekcji Święto-
krzyskiego Parku Narodo-
wego odbyło się spotkanie, 
z inicjatywy dr inż. Jana 
Reklewskiego Dyrektora 
ŚPN, podsumowujące 
wieloletnią i owocną współ-
prace między Świętokrzy-
skim Parkiem Narodowym, 
a Gminą Bodzentyn.

W czasie spotkania przed-
stawiciele obu instytucji zapre-
zentowali realizowane wspólnie 
przedsięwzięcia.

W dowód uznania zasług 
na polu kierowania rozwojem 
Gminy Bodzentyn, a także 
z poszanowaniem chronione-
go przez Świętokrzyski Park 
Narodowy dziedzictwa przy-
rodniczego oraz budowania 
świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa poprzez promocję 
walorów ŚPN, Dyrektor Święto-
krzyskiego Parku Narodowego 
Jan Reklewski wręczył Burmi-
strzowi Dariuszowi Skibie statu-
etkę „Przyjaciel Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego”.

Oprac. /EŚ/

Dariusz Skiba Burmistrz Bodzentyna 
–  Przyjacielem Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego
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Dożył 86 lat. Przez kilka-
naście lat był dyrektorem 
bodzentyńskiego liceum. 
Autor cennych publika-
cji dotyczących regionu, 
zwłaszcza Bodzentyna.

Stefan Rachtan Honorowy 
Obywatel Miasta Bodzentyn ur. 
16 listopada 1932 r. w Dąbrowie 
pow. kielecki, syn Jana i Włady-
sławy z Goździów. Żonaty, żona 
Krystyna z domu Wołczyk, ojciec 
dwójki dzieci Bogusławy i Micha-
ła.

Ukończył Szkołę Podstawową 
w Bodzentynie w 1948 r., Pań-
stwowe Liceum Pedagogiczne 
w Bodzentynie w 1951 r. Po ukoń-
czeniu liceum rozpoczął pracę 
w Szkole Podstawowej w Bo-
dzentynie jako nauczyciel w la-
tach 1955 – 1962 r., był zastęp-
cą kierownika szkoły. W 1963 r. 
podjął pracę w Liceum Ogólno-
kształcącym w Bodzentynie jako 
nauczyciel języka polskiego. 
Od 1970 r. był zastępcą dyrektora 
a od 1974 r. Dyrektorem Liceum 
Ogólnokształcącego, Liceum 
Zawodowego Rolniczego oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Bodzentynie, pracując na tym 
stanowisku do chwili przejścia 
na emeryturę tj. do roku 1991 r.

W czasie pracy zawodowej 
systematycznie doskonalił swoje 
wykształcenie. I tak: w 1961 r. 
ukończył Wydział Filologiczno – 
Historyczny Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Krakowie, w roku 
1973 Studia Podyplomowe dla 
nauczycieli języka polskiego. 
W 1978 r. ukończył Studia Po-
dyplomowe z organizacji i za-
rządzania dla dyrektorów szkół 
ogólnokształcących w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krako-
wie.

Od najmłodszych lat związany 
był ze środowiskiem Bodzentyna. 
Czynnie uczestniczył w działalno-
ści społecznej, organizatorskiej 
i redakcyjnej pełniąc wiele funkcji. 
Był min.: Radnym Gromadzkiej 
i Gminnej Rady Narodowej – rów-
nież jako jej przewodniczący w la-
tach 1982 -1989, Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej Gminnej 
Spółdzielni w Bodzentynie, Pre-
zesem Ogniska Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Bodzen-
tynie w latach 1956 – 1970. Był 
współzałożycielem Towarzystwa 
Przyjaciół Bodzentyna w 1972 r. 
a od 1992 r. pełnił funkcję Preze-
sa TPB.

Jako regionalista interesował 
się historią i zabytkami Bodzen-
tyna i okolic. Był przewodnikiem 
dla wycieczek i zorganizowanych 
grup po zabytkach Bodzentyna. 
Tematykę zabytkową i historycz-
ną Bodzentyna prezentował jako 
prelegent na licznych konferen-
cjach, seminariach i sympozjach 
naukowych. Jako nauczyciel 
emeryt nie tracił kontaktu ze szko-
łami, zapoznając młodzież z hi-
storią naszego miasteczka. Po-
nadto do ostatnich dni swego 

życia był aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia Absolwentów 
Szkół Średnich w Bodzentynie.

Za całokształt pracy zawodo-
wej i działalność społeczną był 
wielokrotnie nagradzany i od-
znaczany. Był Laureatem nagród 
Ministra Oświaty i Wychowania 
II stopnia w 1972 r., I stopnia 
w 1978 r., i nagrody specjalnej 
w 1986 r.. Odznaczony został 
także Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Złotym 
i Srebrnym Krzyżem zasługi, 
złotą odznaką „Za zasługi dla 
Kielecczyzny” oraz innymi odzna-
czeniami państwowymi i regio-
nalnymi.

Dzięki Jego staraniom zostało 
wydane wiele cennych publikacji 
o historii naszego miasteczka. 
Był redaktorem i współautorem 
Kronik jubileuszowych na 80-cio, 
90-cio i 100 lecie Szkół Średnich 
w Bodzentynie. Ponadto był auto-
rem wielu artykułów, które ukazy-
wały się w prasie regionalnej.

Pan mgr Stefan Rachtan był 
skarbnicą wiedzy o historii nasze-
go miasteczka.

Na zawsze pozostanie w na-
szej pamięci!                        /TPB/

Zmarł mgr Stefan Rachtan, regionalista 
i Honorowy Obywatel Bodzentyna
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Gmina Bodzentyn zakupiła 
15 kompletów damskich 
strojów ludowych dla Ze-
społu Pieśni i Tańca „Le-
śnianie” działającym przy 
Stowarzyszeniu Gospodyń 
Wiejskich w Leśnej.

Zakup obejmował zdobione 
gorsety, spódnice z tasiemkami, 
bawełniane halki. Nabycie stro-
jów było możliwe dzięki dotacji 
w wysokości 4.020,00 zł, którą 
Gmina Bodzentyn otrzymała 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach konkursu „Odnowa 
Wsi Świętokrzyskiej na 2018 
rok”. Pozostała brakująca kwota 
pochodziła z budżetu gminy.

/JG/

Nowe stroje dla zespołu „Leśnianie”

W niedzielę, 2 grudnia 
2018 r. na scenie Woje-
wódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach odbył się Świę-
tokrzyski Przegląd Teatrów 
Wiejskich, w którym brali 
udział artyści ludowi z na-
szej gminy.

Podczas Świętokrzyskiego 
Przeglądu Teatrów Wiejskich, 
gdzie prezentowało się dzie-
więć grup artystycznych z całe-
go województwa, wystąpiły trzy 
zespoły z naszej gminy. Zespół 
„Świętokrzyskie Jodły” z obrzę-
dem „Ocepiny”. Jest to kolejny 
obrzęd z cyklu „Wesele Święto-
krzyskie”, do którego scenariusz 
napisała Lucyna Lipczyńska. 
Następnie na deskach WDK wy-
stąpił zespół „Wzdolskie Koło-
wrotki”, który tym razem pokazał 
„Piecenie chleba”. Natomiast 
zespół „Leśnianie” zaprezento-
wał obrzęd „Wesele”. Prezenta-
cje naszych zespołów spotkały 
się z dużym aplauzem widowni, 
a Rada Artystyczna doceniła 

walory artystyczne wszystkich 
naszych zespołów.

Pierwsze miejsce po raz kolej-
ny zajęły „Świętokrzyskie Jodły”, 
drugie „Leśnianie”, a „Wzdolskie 

Kołowrotki” tym razem zdobyły 
wyróżnienie. Jest to ogromny 
sukces naszych zespołów, któ-
re od lat prezentują się podczas 
tego konkursu. Należy nadmie-

nić, że poziom artystyczny był 
bardzo wysoki i wyrównany.

Gratulujemy nagród i życzy-
my dalszych sukcesów.

/DS/

Sukces naszych zespołów 
na scenie kieleckiego WDK
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Bodzentyńscy sportowcy 
XXI wiek witali dalej zna-
czącymi sukcesami. Jed-
nocześnie w 2003 r. Klub 
Sportowy MKS „Jodła” 
Bodzentyn zmienił nazwę 
na Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy „Jodła” 
Bodzentyn.

W 2000 r. w Ogólnopolskich 
Zawodach w Biathlonie Letnim 
w Zakopanem Ewa Kisiel zajęła 
III miejsce. W 2002 roku w Ogól-
nopolskich Zawodach w Biathlo-
nie Letnim w Dusznikach- Zdroju 
III miejsce zdobył Paweł La-
skowski. W tym też roku w Ogól-
nopolskich Zawodach o Puchar 
Śląska II miejsce zajął Paweł 
Sikora, a III miejsce Przemysław 
Szmalec.

W 2003 r. w Mistrzostwach 
Polski Ligi Obrony Kraju Piotr 
Sikora uplasował się na II miej-
scu, a Mariusz Kupis na miejscu 
III. W Ogólnopolskich Zawodach 
w Biathlonie Letnim w Zako-
panem Przemysław Szmalec 
zdobył brązowy medal. W na-
stępnym roku w Ogólnopolskich 
Zawodach o Puchar Śląska 
w Chorzowie Tomasz Kupis zdo-
był złoty medal, a Piotr Sikora 
medal brązowy. W 2005 r. na tych 
samych zawodach Mariusz Ku-
pis zajął I miejsce, a Piotr Sikora 
III miejsce, zaś na Ogólnopol-
skich Zawodach w Biathlonie 
Letnim w Zakopanem III miejsce 
zdobyła Magdalena Milanow-
ska. Zawodniczka ta startując 
w Zawodach Makroregionowych 
w Biathlonie Letnim w Warsza-
wie zdobyła złoty medal. Rów-
nież złoty medal na tych samych 
zawodach wywalczył Artur Ko-
walik.

Na Otwartych Mistrzostwach 
Polski LOK w Tarnobrzegu 
w 2006 r. drużyna chłopców: 
Łukasz Laskowski, Mariusz 
Kupis i Dariusz Rusak zajęła 
I miejsce, a drużyna dziewcząt: 
Paulina Milanowska, Magdale-
na Milanowska i Edyta Harabin 
miejsce III. Na Ogólnopolskich 
Zawodach w Biathlonie Letnim 
w Dusznikach-Zdroju w 2006 r. 
Ewa Łakomiec zdobyła brązowy 
medal. Rafał Kaleta na Między-
wojewódzkich Mistrzostwach 

Polski w Biathlonie Letnim 
w Warszawie w 2006 r. wywal-
czył I miejsce, Jacek Kiczor II 
miejsce, Magdalena Milanow-
ska III miejsce. Na tych samych 
zawodach drużyna dziewcząt: 
Paulina Milanowska, Magdale-
na Milanowska, Ewa Łakomiec 
i Renata Górecka w biegu szta-
fetowym wywalczyła złoty me-
dal, a drużyna chłopców: Rafał 
Kaleta, Jacek Kiczor, Jarosław 
Cybulski i Piotr Cybulski zdobyła 
medal srebrny.

Po udanych startach zawod-
ników ULKS „Jodła” w Mistrzo-
stwach Polski LOK w Sportach 
Obronnych, województwo świę-
tokrzyskie dostąpiło zaszczytu 
organizowania tych zawodów 
na swoim terenie. Ze względu 
na to, że strzelnica bodzentyń-
ska od dłuższego czasu wyma-
gała remontu, a trener Zygmunt 
Sitek, mimo iż pukał do niejed-
nych drzwi prosząc o środki fi-
nansowe nie otrzymał wsparcia 
na modernizację obiektu, zde-
cydowano, że gospodarzem Mi-
strzostw Polski LOK w Sportach 
Obronnych w 2007 r. będą Sta-
rachowice.

Na tych zawodach dziew-
częta ULKS „Jodła” Bodzentyn: 
Paulina Milanowska, Magdalena 
Milanowska i Aneta Kołomań-
ska w konkurencji Cross Strze-
lecki zdobyły srebrny medal. 
Również w tym roku w Ogólno-
polskich Zawodach w Biathlo-
nie Letnim o Puchar Śląska 
w Chorzowie zawodnik bodzen-
tyńskiego klubu Jacek Kiczor 
zdobył II miejsce. Na Między-
wojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Biathlonie Letnim 
rozgrywanych w Warszawie 
w 2007 r. zawodnicy ULKS „Jo-
dła” potwierdzili swoją przyna-
leżność do ścisłej czołówki krajo-
wej: Rafał Kaleta zajął I miejsce, 
Ewa Łakomiec miejsce II, Piotr 
Cybulski także II miejsce, Pauli-
na Styczeń miejsce III.

W 2008 r. w Mistrzostwach 
Polski LOK o Puchar Ministra 
Obrony Narodowej drużyna 
dziewcząt klubu „Jodła” zdobyła 
srebrny medal. Medal ten wy-
walczyły: Paulina Milanowska, 
Magdalena Milanowska i Aneta 
Kołomańska. Również srebrny 

medal na tych zawodach zdo-
byli ich klubowi koledzy: Rafał 
Kaleta, Piotr Cybulski i Jarosław 
Cybulski.

Rok później na Między- 
wo jewódzkich Zawodach 
w Biathlonie Letnim w Warsza-
wie sztafeta: Agnieszka Góźdź, 
Magdalena Bujnowska, Kata-
rzyna Hajdenrajch i Anna Kózka 
zajęła II miejsce. Drużyna chłop-
ców w składzie: Piotr Cybulski, 
Karol Milanowski, Tomasz Kita 
i Piotr Matysek zajęła również 
II miejsce. Pomyślne starty in-
dywidualne w tych zawodach 
należały do Agnieszki Góźdź, 
która wywalczyła srebrny medal, 
Magdaleny Bujnowskiej zdobyw-
czyni brązowego medalu, Karola 
Milanowskiego, który także zdo-
był medal brązowy i Katarzyny 
Hajdenrajch z miejscem IV.

W Ogólnopolskich Zawodach 
w Biathlonie Letnim o Puchar 
Śląska w Chorzowie w 2009 r. 
zawodniczka bodzentyńskiego 
klubu Magdalena Bujnowska 
zajęła II miejsce, a jej klubo-
wy kolega Piotr Cybulski miej-
sce III. Po udanych startach 
w zawodach ogólnopolskich wy-
żej wymienieni zawodnicy zostali 
powołani do Kadry Polski Młodzi-
ków – nadziei polskiego biathlo-
nu. Z powodzeniem startowali 
w Międzynarodowych Zawodach 
w Biathlonie Letnim w Duszni-
kach-Zdroju w 2009 r., plasując 
się w pierwszej dwudziestce 
w obsadzie europejskiej.

W Otwartych Mistrzostwach 
Polski LOK w Sportach Obron-
nych rozgrywanych ponownie 
w Starachowicach w 2009 r., 
zarówno drużyna dziewcząt jak 
i chłopców ULKS „Jodła” zdoby-

ła złoty medal. Sukces ten to za-
sługa: Magdaleny Bujnowskiej, 
Agnieszki Góźdź, Katarzyny Haj-
denrajch, Anny Kózki, Krzysztofa 
Pankowskiego, Piotra Pochecia, 
Wiktora Dziuby i Piotra Cybul-
skiego.

Bardzo udanie rozpoczęli se-
zon 2010/2011 zawodnicy klubu 
„Jodła” – Agnieszka Góźdź, Piotr 
Pocheć, Krzysztof Pankowski 
i Marek Dziuba startując w Ogól-
nopolskich Zawodach w Biathlo-
nie Letnim w Dusznikach-Zdroju 
i w Zakopanem, zajmując czoło-
we lokaty.

Uczniowie zrzeszeni w klubie 
„Jodła” od 1978 r. brali syste-
matycznie udział w zawodach 
sprawnościowo-obronnych pod 
nazwą „Sprawni jak żołnierze” 
i w zawodach typowo strze-
leckich „O srebrne muszkiety”. 
Kilkakrotnie, wygrywając po-
szczególne etapy eliminacji tych 
zawodów, reprezentowali Kie-
lecczyznę na arenie centralnej. 
Do reprezentantów naszego wo-
jewództwa w tych dyscyplinach 
sportu należeli: Renata Sitek, 
Anna Sitek, Jolanta Sikora, Bo-
żena Barwicka, Ewa Maj, Bar-
bara Nadziałek, Martyna Papaj, 
Paulina Rubinkiewicz, Sabina 
Zwada, Magdalena Milanow-
ska, Paulina Milanowska, Aneta 
Kołomańska, Renata Górecka, 
Przemysław Kupis, Dariusz Dę-
bicki, Przemysław Szmalec, To-
masz Waciński, Paweł Sikora, 
Paweł Laskowski, Piotr Sikora, 
Łukasz Laskowski, Mariusz Ku-
pis, Krzysztof Pankowski, Piotr 
Pocheć, Wiktor Dziuba i Marek 
Dziuba.         

Urszula Oettingen
 Anna Sitek

Zygmunt Sitek trener sportowców 
z Bodzentyna, cz.4

Zwycięzcy kolejnych zawodów w towarzystwie 
Zygmunta Sitka 


