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Zmniejszamy koszty energii dzięki
realizowanej termomodernizacji
Pod koniec kwietnia
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba
podpisał umowę z Marszałkiem Adamem Jarubasem i członkiem zarządu
Markiem Szczepanikiem na
dofinansowanie projektu
pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna
budynków użyteczności
publicznej na terenie
Gminy Bodzentyn”. Już 2
maja zostały podpisane
dwie umowy z wykonawcą
na realizację termomodernizacji trzech z siedmiu
budynków.

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski

Przypomnijmy, że w sierpniu
ubiegłego roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – działania „Poprawa efektywności energetycznej

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym”,
złożony przez Gminę wniosek,
uzyskał 85 punktów i tym samym zajął drugie miejsce na liście projektów przeznaczonych
do dofinansowania. Pre-umowa
na dofinansowanie została podpisana we wrześniu ubiegłego
roku. Natomiast po uzyskaniu
niezbędnych pozwoleń i spełnieniu wszelkich warunków proceduralnych, w końcu mogliśmy
podpisać umowę bez żadnych
opóźnień.
Termomodernizacja, na którą
długo czekaliśmy już niebawem
ruszy i zakresem prac obejmie
siedem budynków użyteczności
publicznej znajdujących na terenie gminy: dwa budynki gminne,
trzy ośrodki zdrowia, a także
dwie placówki oświatowe.
Zadania jakie zostaną zre-

alizowane
dotyczyć
będą
m. in. docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien
i
drzwi
zewnętrznych,
a także modernizacji systemów grzewczych. - Zmiany,
które zostaną wprowadzone
w ramach termomodernizacji
ograniczą straty ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne
i energooszczędne ogrzewanie
wnętrz, a także przygotowanie
ciepłej wody użytkowej. Dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu
na realizację tego przedsięwzięcia nastąpi znaczna poprawa
efektywności energetycznej dla
tych budynków. Szacowany poziom zmniejszenia energii końcowej wyniesie ok. 82%, a redukcji emisji dwutlenku węgla
aż 87% – komentuje Dariusz
Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn.
Realizacja projektu podzielona została na cztery zadania.
Pierwsze zadanie będzie dotyczyło budynków we Wzdole
Rządowym: Szkoły Podstawowej oraz Ośrodka Zdrowia.
Drugie zadanie obejmie prace
budowlane budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Bodzentynie. Trzecie zadanie dotyczyć
będzie szkoły podstawowej
w Psarach Starej Wsi oraz
Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie, natomiast ostatnie zadanie obejmie prace w Ośrodku
Zdrowia w Bodzentynie oraz budynek gminny przy ul. Kieleckiej,
w którym swą siedzibę obecnie
ma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie.
We wszystkich siedmiu budynkach zostaną docieplone

ściany zewnętrzne, dachy lub
stropodachy. Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne oraz
okna o niewystarczających parametrach cieplnych. W ramach
modernizacji systemów grzewczych wymienione zostaną
w sumie 232 grzejniki i zamontowane 272 głowice termostatyczne. Dodatkowo w dwóch
budynkach wykonane zostaną
instalacje gruntowych pomp
ciepła na cele grzewcze, a w kolejnych trzech nastąpi wymiana
źródeł ciepła na kondensacyjne
olejowe kotły. Modernizacji ulegnie również instalacja ciepłej
wody użytkowej w siedmiu budynkach, przy czym aż w pięciu
planuje się montaż powietrznych pomp ciepła.
Dodatkowo zakres prac obejmie modernizację systemów
oświetlenia, w ramach których
w sumie we wszystkich budynkach zostaną wymienione oprawy oświetleniowe na nowoczesne, energooszczędne oprawy
ledowe. Kolejnym ważnym elementem, który znacząco przyczyni się do redukcji kosztów
energii elektrycznej będzie budowa systemu PV, czyli montaż
aż 401 ogniw fotowoltaicznych
dla wszystkich obiektów.
Łączna
wartość
realizowanego projektu, wynikająca
z rozstrzygniętego postępowania przetargowego to 5 042
492,43 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 262 951,40
zł, pozostała kwota pochodzić
będzie z budżetu gminy. Prace
zakończą się w drugiej połowie
września.
/EŚ/
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W numerze
Kanalizacja sanitarna

Dowiedz się więcej na temat
ważnych inwestycji.
 Czytaj, str. 4 i 5

Remonty ośrodków
zdrowia

Zobacz co się zmieniło
w budynkach gminnej służby
zdrowia.
 Czytaj, str. 8

O pomocy i współpracy
Gminy z OSP

głos z Bodzentyna
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Gmina Bodzentyn
z dofinansowaniem na
rewitalizację miasta
W środę 18 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął
kolejny konkurs rewitalizacyjny. Na ogłoszony
konkurs wpłynęły aż 62
wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało tylko
26 najwyżej ocenionych,
w tym Gminy Bodzentyn.
Projekt przewiduje działania mające na celu aktywizację
społeczną poprzez utworzenie
miejsc integrujących mieszkańców, zwiększenie potencjału gospodarczego i turystyczno-kulturalnego miasta Bodzentyn,
a także poprawę bezpieczeństwa. - Najważniejszym atutem
dofinansowanego projektu jest
jego komplementarność z innymi już zrealizowanym przez
Gminę projektami przyczyniającymi się do wzrostu estetyki
przestrzeni publicznej, ale również tymi, które Gmina obecnie realizuje, jak choćby rewi-

talizacja wzgórza zamkowego
z ruinami Pałacu Biskupów
Krakowskich w ramach projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej”, na który Gmina Bodzentyn uzyskała ponad 6 mln
dofinansowania – komentuje
Dariusz Skiba, burmistrz miasta
i gminy Bodzentyn.
Działania ujęte w projekcie
przewidują zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
rewitalizacji poprzez remont
i odmulenie Stawów Biskupich,
budowę kładki oraz wykonanie
ścieżki edukacyjnej. W ramach
zwiększania dostępu do infrastruktury rekreacyjnej zaplanowano budowę placu zabaw
oraz altanę w centrum miasta.
Kolejnym ważnym elementem
będzie budowa amfiteatru oraz
przebudowa i termomodernizacja budynku przeznaczonego
do na działalność kulturalno
-społeczną, a także doposażenie Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzenty-

nie w przenośne kramy, namioty i sprzęt nagłośnieniowy. Rewitalizacja miasta nie mogłaby
się obyć bez poprawy poziomu
bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulic Langiewicza i Kościelnej, a także budowy chodnika przy ul. Wolności, budowy
parkingu obok kościoła parafialnego oraz montażu monitoringu. Dodatkowo na ul. Langiewicza odbędzie się wymiana
wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej, a także zaplanowano
przebudowę „małej targowicy”
celem zwiększenia potencjału
gospodarczego.
Wartość całego projektu wynosi 5 538 279,74 zł, z czego
wnioskowane dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej
oraz budżetu Państwa wynosi
4 266 632,16 zł. Wkład własny
gminy wyniesie 1 271 647,58
zł. Całkowite zakończenie projektu przewidywane jest na rok
2021.
/EŚ/

Zobacz jak strażacy oceniają współpracę z samorządem
gminnym.
 Czytaj, str. 9 i 10

Przeczytaj o tym, jak mieszkańcy Gminy Bodzentyn w niecodzienny sposób uczcili setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
 Czytaj, str. 9

Przebudowany zostanie plac targowy w Bodzentynie w ramach realizacji projektu

Zdjęcie: Archiwum gminy

100 dębów i 100 gołębi
w stulecie odzyskania
niepodległości
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Inwestycje ze środków unijnych
Głos z Bodzentyna: - Panie
Burmistrzu, Gmina Bodzentyn
w ostatnim czasie otrzymała dofinansowanie na wiele inwestycji. Termomodernizacja budynków oraz rewitalizacja miasta
to ostatnie z nich. Jak ważne są
one dla gminy?
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba:
- Oba projekty są niezwykle
ważne zarówna dla Gminy jak
i mieszkańców. Rewitalizacja
miasta wpłynie na ogólną estetykę miasta, zwiększy atrakcyjność turystyczną naszego
regionu, ale również potencjał
gospodarczy. Oferta turystyczno-kulturalna naszej gminy
będzie zdecydowanie bardziej
interesująca zwłaszcza, kiedy
nastąpi na przykład rewitalizacja wzgórza zamkowego wraz
z ruinami Pałacu biskupów
Krakowskich w ramach projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej” realizowanego przez
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, na który Gmina Bodzentyn uzyskała ponad 6 mln
dofinansowania. Oba projekty
są komplementarne dla siebie,
co stanowi ich niebywały atut.
Ale to nie jedyne uzyskane dofinansowania mające zwiększyć
atrakcyjność turystyczną naszego regionu. Jeśli zaś chodzi
o termomodernizację, na którą
długo czekaliśmy, zakresem
prac obejmie siedem budynków użyteczności publicznej:
Urząd Miasta i Gminy, budynek
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bodzentynie, trzy ośrodki
zdrowia, a także dwie placówki oświatowe. Dzięki realizacji
tego projektu w tych budynkach
nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej, a co za
tym idzie, zmniejszenie energii
końcowej wyniesie ok. 82%.
GzB: - Co przewiduje rewitalizacja miasta?
Burmistrz: - Projekt przewiduje działania mające na celu
aktywizację społeczną poprzez
utworzenie miejsc integrują-

cych mieszkańców, zwiększenie potencjału gospodarczego
i turystyczno-kulturalnego miasta Bodzentyn, a także poprawę bezpieczeństwa. Konkretnie
to działania ujęte w projekcie
przewidują zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji. Dzięki bardzo
dobrej współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
możliwe będzie odtworzenie
i odmulenie Stawów Biskupich,
wybudowana zostanie kładka
i wykona ścieżka edukacyjna
niedaleko obok zaplanowanej

GzB: - Kiedy zakończą się
prace?
Burmistrz: - Do połowy przyszłego roku chcemy opracować dokumentację techniczną
wraz z pozwoleniami na budowę. Pierwsze prace budowlane
będą mogły ruszyć od drugiej
połowy. Natomiast całkowite zakończenie projektu przewidywane jest do końca 2021 roku.

budowy amfiteatru. Dzięki realizacji projektu zwiększy się
dostęp do infrastruktury rekreacyjnej, który również sprzyja
rozwojowi turystycznemu, poprzez budowę placu zabaw oraz
altany w centrum miasta dostępnych dla każdego. Na potrzeby
szerzenia działalności kulturalno-oświatowej dla mieszkańców
gminy, przebudowany i objęty
termomodernizacją
zostanie
budynek gminny na ul. Wolności. Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej to również poprawa bezpieczeństwa, a dzięki
realizacji tego projektu możliwa
będzie przebudowa ulicy Langiewicza, Kościelnej, a także
budowa chodnika przy ul. Wolności, parkingu obok kościoła
parafialnego oraz „małej targo-

GzB: - W ostatnim czasie
udało się również pozyskać
duże dofinansowania na inne
działania. Które ocenia Pan za
szczególnie ważne?
Burmistrz: - Wszystkie wnioski na które udało się pozyskać
dofinansowania są dla nas ważne. Natomiast, gdybym miał ocenić, które są szczególnie ważne
powiedziałbym, że budowa
ścieżki pieszo-rowerowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na
trasie Bodzentyn – Podgórze,
modernizacja dwóch odcinków
dróg wojewódzkich 752 - odcinek Podgórze - Bodzentyn oraz
751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa Dolna. Niezwykle ważna
jest też budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzen-

wicy”. Zamontowanie monitoringu również dodatkowo wpłynie
na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

tyn wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bodzentynie
oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków w Świętej Katarzynie.
Nie zapominajmy też o modernizacji dróg gminnych, a także
przebudowie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie.
GzB: - Od początku Pana kadencji, Gmina Bodzentyn intensywnie zabiega o fundusze unijne. Jakie sumy do tej pory udało
się pozyskać w tym okresie?
Burmistrz: - Do tej pory uda-

Zdjęcie: Archiwum gminy

Gmina Bodzentyn otrzymała w ostatnim czasie
duże dofinansowania
ze środków unijnych na
inwestycje. Zapraszamy
do wywiadu z Burmistrzem
Dariuszem Skibą.

ło się pozyskać z funduszy unijnych ponad 66 mln złotych oraz
około 1 miliona złotych ze środków krajowych.
GzB: Co jeszcze przed
mieszkańcami?
Burmistrz: - Obecnie pracujemy nad złożeniem wniosku do
wojewody na dofinansowanie
projektu dotyczącego utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej na
trasie Święta Katarzyna – Wilków. Będziemy również ubiegać
się o dofinansowania na modernizację oświetlenia ulicznego
wartego około 4 milionów złotych, a także na budowę świetlic
w Siekiernie i Dąbrowy Górnej.
GzB: - Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Burmistrz: - Dziękuję.
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W dniach 13-16 kwietnia na
terenie naszej gminy odbyły się pierwsze spotkania
mieszkańców z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp.z.o.o.,
burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem
Skibą, a także przedstawicielami wykonawcy kanalizacji sanitarnej - Inżynierii
Rzeszów S.A.
Tematem spotkań była budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bodzentyn, w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w aglomeracji Bodzentyn”.
Przypomnijmy że, realizacja zadania możliwa jest dzięki
pozyskaniu dofinansowania ze
środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu wynosi
39 932 224,37 zł.
Wśród uczestników spotkań

słychać było głosy zadowolenia,
bowiem mieszkańcy naszej gminy za budowę ani projekt przyłączy nic nie zapłacą.
Kolejne spotkania będą odbywać się sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach
objętych projektem.
Dzięki realizacji pierwszej
części umowy, w miejscowościach: Wzdół Rządowy,
Wiącka, Hucisko, Stara Wieś,
Wzdół-Kolonia zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych 25,01 km kanalizacji sanitarnej i 7,83 km przyłączy dla
mieszkańców. Wartości umowy
brutto to 16 496 391 zł.
W ramach II części w miejscowościach:
Psary-Podłazy,
Leśna-Stara Wieś, Podkonarze,
Parcelanci, Kamienna Góra zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 11,61 km kanalizacji sanitarnej, 2,63 km przyłączy
dla mieszkańców. Wartość umowy brutto: 10 229 910 zł.
III częścią zostaną objęci
mieszkańcy miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice

Zdjęcia: Archiwum gminy

Kanalizacja sanitarna priorytetem
dla władz i mieszkańców

Pierwsze, Śniadka Pierwsza,
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna. Dzięki
realizacji tej umowy zaprojektowanych oraz wybudowanych
zostanie 18,47 km kanalizacji
sanitarnej, 5,81 km przyłączy
dla mieszkańców. Wartość umowy brutto to 15 047 451 zł.
Na podstawie podpisanych
umów, do 31.12.2021 roku,
w 16 miejscowościach Gminy

Bodzentyn zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych
łącznie 55,11 km kanalizacji
sanitarnej i 16,27 km przyłączy
dla mieszkańców. Budowa przyłączy dla mieszkańców zostanie
zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.
/M.K/

Umowy na budowę kanalizacji sanitarnej już podpisane!
Ponad 55 km sieci kanalizacyjnej w 16 miejscowościach.

Zdjęcia: Archiwum gminy

Piątego kwietnia w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn podpisano 3 umowy na łączną wartość 41 773 75 zł (brutto),
na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyn
w ramach dofinansowanego
projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w aglomeracji Bodzentyn”. Wartość dofinansowania całego pro-

jektu wynosi 39 932 224,37 zł.
Umowa na realizację inwestycji została podpisana w obecności Dariusza Skiby - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,
Zastępcy Burmistrza – Andrzeja
Jarosińskiego oraz przedstawicieli Zarządów Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Bodzentyn
oraz wykonawcy, którym została
firma Inżynieria Rzeszów S.A.
Dzięki realizacji umowy skanalizowanych zostanie szesnaście miejscowości (Wzdół
Rządowy, Wiącka, Hucisko,

Stara Wieś, Wzdół – Kolonia,
Psary - Podłazy, Leśna - Stara
Wieś, Podkonarze, Parcelanci,
Kamienna Góra, Sieradowice
Drugie, Sieradowice Pierwsze,
Śniadka Pierwsza, Śniadka
Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna), a wskaźnik skanalizowania gminy wyniesie 80
% - dwukrotnie więcej niż obecnie. - To ogromny skok cywilizacyjny dla nas, a także duże
zobowiązanie, aby jak najlepiej
sprostać realizacji tego przedsięwzięcia. Żaden samorząd
w ostatnich latach, jednorazowo nie pozyskał tak dużego
dofinansowania na taki cel. Budowa kanalizacji w szesnastu
miejscowościach zdecydowanie
wyróżnia naszą Gminę na tle innych samorządowych – komentuje Dariusz Skiba, burmistrz
Bodzentyna.
Do końca tego roku wykonawca przygotuje projekty,
a prace budowlane zakończa

się w 2021 r.
W ramach realizacji całego
projektu w gminie powstanie też
nowa sieć i zostaną wyremontowane istniejące odcinki wodociągu (ok. 6 km). Przedsięwzięcie zakłada także rozbudowę
i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciach we Wzdole i w Bodzentynie. Dodatkowo
zostanie zamontowanych blisko
900 nowych hydrantów przeciwpożarowych.
To jedna z największych inwestycji tego typu wśród gmin
średniej wielkości w regionie.
Jak twierdzi burmistrz, docelowo w kolejnych latach będzie
robione wszystko, aby skanalizować resztę Gminy Bodzentyn.
11.IV. otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni
ścieków w Bodzentynie.
Kolejne przetargi na kolejne
etapy realizacji całego projektu.
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Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Bodzentynie
W ramach uzyskanego
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności,
21 maja w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Bodzentyn
podpisana została umowa
na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie na kwotę
25 625 820 zł (brutto).

Zdjęcia: Archiwum gminy

Umowa na realizację inwestycji została podpisana
w obecności władz samorządo-

wych, przedstawicieli Zarządów
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn oraz wykonawcy, którym została firma VARIA TECH Sp. z o.o.
Dzięki realizacji umowy rozbudowana i gruntownie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie.
Działania prowadzone w ramach
ww. umowy pozwolą na przystosowanie obiektu do spełnienia
standardów i norm europejskich
i krajowych. Umożliwią przyję-

cie zwiększonej ilości ścieków
z terenów nowo przyłączanych
w ramach realizacji projektu.
Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni w Bodzentynie jest
bardzo ważnym przedsięwzięciem. Dla tego obiektu to „ostatni
dzwonek”. Przez wiele lat obiekt
nie był modernizowany, niedofinansowany niszczał i popadał
w ruinę. Zły stan techniczny
oczyszczalni negatywnie wpływał na mieszkańców Bodzentyna i okolicznych miejscowości.
Polityka poprzednich władz doprowadziła do sytuacji, w której
to na początku 2017 roku, ze
względu na złe parametry ścieków oczyszczonych, zostało
wszczęte postepowanie administracyjne mające na celu cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego
dla oczyszczalni w Bodzentynie.
Cofnięcie pozwolenia wiązałoby się z bardzo kosztownymi
karami. Na szczęście, dzięki
intensywnym działaniom Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o. oraz pozytywnym informacjom nt. Projektu

POIiŚ udało się zapobiec temu
nieszczęściu. Mając powyższe
na względzie tym większa jest
satysfakcja z faktu, że po tylu
latach, jest możliwa poprawa
niekorzystnego stanu technicznego oczyszczalni w Bodzentynie – komentuje Dariusz Skiba,
burmistrz Bodzentyna.
W ramach realizacji całego
projektu w aglomeracji powstanie też nowa sieć i zostaną wyremontowane istniejące odcinki
wodociągu (ok. 6 km). Przedsięwzięcie zakłada także rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciach we
Wzdole i w Bodzentynie. Dodatkowo zostanie zamontowanych
blisko 900 nowych hydrantów
przeciwpożarowych.
To jedna z największych inwestycji tego typu wśród gmin
średniej wielkości w regionie.
Jak twierdzi burmistrz, docelowo w kolejnych latach będzie
robione wszystko, aby skanalizować resztę Aglomeracji Bodzentyn i Św. Katarzynę.
/EŚ/

Coraz bliżej uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej w Świętej Katarzynie

W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 Gmina Bodzentyn uzyskała dofinansowanie na
realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta
Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”.
Dofinansowanie
zostanie
przeznaczone na modernizację i rozbudowę oczyszczalni
ścieków w aglomeracji Święta
Katarzyna. Inwestycja ta jest

konieczna, gdyż przepustowość
istniejącej obecnie oczyszczalni
ścieków jest niewystarczająca.
Obecnie ścieki z Wilkowa
oraz miejscowości Krajno-Zagórze znajdującej się w gminie
Górno doprowadzane są do
oczyszczalni w Świętej Katarzynie. Z uwagi na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej, rozwoju budownictwa jednorodzinnego, coraz
większej liczby turystów, miejsc
noclegowych oraz usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, konieczna jest zatem rozbudowa istniejącej oczyszczalni.
- Po remoncie oczyszczalni,
będzie ona działała w oparciu
o najnowszą technologię, która
pozwoli uzyskać efekty oczyszczania zgodne z wymaganiami
w zakresie oczyszczania azotu
i fosforu. Jest to kwestia niezmiernie istotna, gdyż obiekt oczysz-

czalni zlokalizowany jest na obszarze Świętokrzyskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, Natura
2000 i Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, zatem musi spełnić niezwykle restrykcyjne normy
– komentuje Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.
Całkowita
wartość
pro-

jektu po przetargu wynosi
6 549 569,12 zł zaś dofinansowanie z funduszy europejskich
wynosi 4 179 879,98 zł.
Wykonawcą zadania jest
firma Schwander Polska Sp.
z o.o., a zakończenie prac nastąpi do końca tego roku.
/EŚ/

Zdjęcia: Archiwum gminy

W poniedziałek, 14 maja
w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bodzentynie, Burmistrz
Dariusz Skiba podpisał
umowę z wykonawcą na
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Świętej Katarzynie.
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Kolejne uzyskane dofinansowanie

Już niebawem kierowcy jadący z Wilkowa do Krajna Zagórze
pojadą nowo przebudowaną
drogą o łącznej długości 582,20
mb i szerokości 5 m, dzięki środkom pozyskanym z programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019.
- Ogromnie się cieszę, że
po trzech latach pracy nad regulacją działki gminnej pod tę
drogę, wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę
oraz przygotowaniem wniosku
na dofinansowanie udało nam
się doprowadzić do pozyskania
środków rządowych, jak również
wyłonić w drodze przetargu wykonawcę, który w najbliższym
czasie zrealizuje to przedsięwzięcie – mówi Burmistrz Dariusz Skiba.
Dotychczasowa droga nie
spełniała swojej funkcji. W żaden sposób nie jest utwardzona,
co uniemożliwia mieszkańcom
i turystom bezpieczny i komfor-

towy przejazd.
W okolicy, gdzie przebiegać
będzie nowa asfaltowa droga znajdują się piękne tereny
pod zabudowę jednorodzinną.
Obecnie nikt nie chce mieszkać
w miejscu, gdzie nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu
do swojej nieruchomości asfaltową drogą. Po przebudowie
mamy nadzieję, iż znajdą się
osoby, które zdecyduje się na
wybudowanie domu właśnie
w tej okolicy.
Warto podkreślić, że nowa
droga upłynni ruch turystyczny pomiędzy dwiema bardzo
istotnymi dla regionu atrakcjami
- zbiornikiem wodnym w Wilkowie, a Parkiem Miniatur i Rozrywki w Krajnie.
Ze względu na odpowiednio
przygotowany wniosek, Gmina
Bodzentyn środki na przebudowę drogi Wilków - Krajno Zagórze pozyskała bezpośrednio
po złożeniu i weryfikacji wniosku przez komisję: - Pieniądze
z rządowego programu chciała
pozyskać także Gmina Górno
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Krajno
-Parcele – Krajno Pogorzele
– Wilków w miejscowości Krajno Zagórze”. Niestety, wniosek
z powodu niespełnienia wymogów formalnych dwukrotnie został odrzucony przez komisję.
Warunkiem połączenia Wilkowa
z Krajnem jest wykonanie przez

Droga z Wilkowa w kierunku Krajna wkrótce będzie asfaltowa

Zdjęcia: Archiwum gminy

Gmina Bodzentyn podpisała umowę na dofinansowanie przebudowy drogi
gminnej w miejscowości
Wilków, łączącej Krajno Zagórze z Wilkowem. To bardzo ważna inwestycja nie
tylko dla samych mieszkańców Gminy Bodzentyn,
ale również dla turystów.

Gminę Górno odcinka drogi
gminnej w granicach administracyjnych tejże gminy – twierdzi
Wojciech Kózka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie.
Łączny koszt gruntownej mo-

dernizacji drogi w Gminie Bodzentyn wyniesie 642 775,98
zł brutto, prace wykona firma
BUDROMOST, z czego uzyskane dofinansowanie wynosi
321 387,00 zł.
/AO/, /EŚ/

Darmowe miejsca parkingowe w Świętej Katarzynie

Zdjęcia: Archiwum gminy

Około sześćdziesiąt nowych, bezpłatnych miejsc
parkingowych czeka na
kierowców w Świętej Katarzynie.

Święta Katarzyna jest niezwykle atrakcyjną miejscowością turystyczną. Problem z parkowaniem jest szczególnie widoczny
w weekendy, gdy wzdłuż drogi

wojewódzkiej biegnącej przez
tę miejscowość, na ścieżce rowerowej parkuje kilkadziesiąt
aut. Parkingi przeznaczone dla
mieszkańców gminy uczęszczających w nabożeństwach również bywają zajęte.
- Dotychczasowe problemy ze
znalezieniem wolnego miejsca
parkingowego nie powinny już
męczyć mieszkańców i turystów.
Powstanie parkingu od samego
początku było priorytetowe,
W Świętej Katarzynie powstał
kolejny parking. Miejsce to zostało utwardzone i kierowcy mają
zapewnione około sześćdziesiąt
darmowych miejsc parkingowych.
Warto wspomnieć, iż na tym
parkingu powstanie budynek toalet, punkt informacyjny dla tu-

rystów, wiata z ławkami i stołem,
kosze, stojaki na rowery, tablice
informacyjne, mapy, chodniki –
a to wszystko dzięki realizowanemu przez Gminę Bodzentyn
projektu pn. „Ukierunkowanie
ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura
2000 Łysogóry poprzez budowę
ścieżki pieszo-rowerowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach tego projektu
powstanie ścieżka pieszo-rowerowa od granicy gminy do Świętej Katarzyny oraz od kapliczki
(obok zjazdu na Grabową) do
Podgórza, które będą stanowić
uzupełnienie
dotychczasowej
ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej.
/Oprac. EŚ/
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Refleksje Burmistrza na temat
parkingu w Świętej Katarzynie
Pierwotnym założeniem
było wybudowanie parkingu na całej powierzchni (0,73 ha), zakupionej
od Sióstr Bernardynek,
działki. Jednak zgodnie
z prawem budowlanym
skutkowałoby to koniecznością odsunięcia się od
sąsiednich działek po 16
mb od każdej z nich, w wyniku czego pod inwestycje
pozostałby środkowy dziewięciometrowy pas wąskiej
działki. Zaprojektowano
więc zagospodarowanie
parkingu zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. tj. z 2015 r., poz.
1422 z póź. zm.).
Zgodnie z § 19 pkt.2 powyższego rozporządzenia: „odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu
wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy
działki budowlanej nie może być
mniejsza niż: 6 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie; 16
m – w przypadku większej liczby
stanowisk.
Aby racjonalnie wykorzystać
zakupiony teren zdecydowaliśmy, aby projekt parkingu obejmował połowę działki (0,35 ha),
zachowując 6m odległości od
sąsiadujących działek.
W roku ubiegłym do Gminy
zwrócił się prywatny inwestor
z prośbą o możliwość zakupu
bądź dzierżawy pozostałej części działki (0,38 ha) na utworzenie „Centrum Turystyki i Kultury
Rowerowej w Św. Katarzynie”.
Mając na uwadze, że Św. Katarzyna jest miejscowością
o niezwykłych walorach turystycznych oraz fakt, że Gmina realizuje szereg inwestycji
związanych z budową ścieżek
rowerowych, m.in. przy drodze
wojewódzkiej przez teren ŚPN
Św. Katarzyna – Podgórze Bodzentyn, wspólna inwestycja
z samorządem województwa
przebudowy dróg wojewódz-

kich Podgórze – Bodzentyn
– Dąbrowa Górna, realizacja
dokumentacji projektowej przy
drodze powiatowej Św. Katarzyna – Wilków, podjęto decyzję
o wydzierżawieniu inwestorowi
części działki na okres 18 lat.
Poważnym atutem realizacji
tejże inwestycji był fakt, że zostałyby utworzone nowe miejsca pracy, a obiekt ten służyłby
wyjątkowej turystyce jakim jest
sport rowerowy. Dodatkowo
w obiekcie mieściłoby się jedyne w regionie muzeum rowerów,
gabinety odnowy biologicznej
dla rowerzystów, kilka pokoi
noclegowych oraz parking dla
około 30 pojazdów (z chwilą
wydzielenia geodezyjnego tej
działki pod dzierżawę). Ponadto
roczne wpływy do budżetu Gminy z tytułu dzierżawy i podatków

m.in.: że Gmina chce wydzierżawić całą działkę, a parking
dla mieszkańców będzie płatny,
charakter inwestycji nie będzie
licował z powagą Klasztoru
i wiernych. Taki nieprawdziwy
przekaz
niestety przekonał
znaczną część mieszkańców,
którzy złożyli podpisy pod protestem. Dodatkowo jeden z lokalnych „komentatorów” życia publicznego wprost oskarżył mnie
o działalność korupcyjną.
Warto dodać, że zakup
działki od Sióstr Bernardynek
jest przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz trwa postępowanie sprawdzające przez Wydział dw. z
Przestępczością Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji w
Kielcach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Staracho-

uwadze obniżenie negatywnych
emocji, wycofałem się z dalszego procesu inwestycyjnego na
w/w działce.
Ubolewam jednak, że pomysł, który mógł naprawdę
podnieść turystycznie i gospodarczo Gminę, został odebrany
przez niektóre osoby jako coś
niedorzecznego, tym bardziej,
że nasza Gmina w 90 % jest obszarem chronionym, gdzie nie
można swobodnie inwestować
z uwagi na obostrzenia środowiskowe.
Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie
w tym przedsięwzięciu.
Niezależnie od powyższego,
pragnę przekazać informację,
że obecnie został wykonany
I etap parkingu poprzez wykorytowanie i utwardzenie 0,35 ha

opiewałyby na około 40 000 zł.
Jednocześnie inwestycja ta miałaby ogromny wpływ na promocję Gminy oraz wzrost liczby turystów, co przyczyniłoby się do
zwiększenia obłożenia w hotelach oraz gospodarstwach agroturystycznych.
Niestety pomysł ten nie
spodobał się kilku osobom i rozpoczęto negatywną kampanię
wobec moich działań. W ramach
protestu niektóre osoby zbierały podpisy wśród mieszkańców
Św. Katarzyny oraz Wilkowa
i wprowadzały opinię publiczną
w błąd przekazując całkowicie nieprawdziwe informacje,

wicach dotyczące podejrzenia
popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie
gospodarczym tej działki w
związku z doniesieniem od osób
trzecich.
Jakby tego było mało, osoby
które przyczyniły się do spowodowania tak dużego napięcia
wśród mieszkańców, dodatkowo
zaangażowały w spór Siostry
Zakonne ze Świętej Katarzyny oraz Kurię Biskupią z Kielc.
W związku z powyższym, jako
osoba, która przygotowała projekt uchwały dotyczącej dzierżawy części działki pod turystyczną inwestycję i mając na

powierzchni działki. W czerwcu
bieżącego roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę budynku bezpośrednio przy drodze
wojewódzkiej z punktem informacji turystycznej, toaletami,
pomieszczeniem na bankomat
wraz z zagospodarowaniem wokół - poprzez wykonanie ławek,
stołów i miejsc postojowych dla
rowerów. Kolejny etap przewiduje prace związane z kanalizacja deszczową, oświetleniem,
ułożeniem kostki brukowej oraz
wykonaniem monitoringu.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn
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Pomagamy Strażakom z naszej gminy
Ochotnicze straże pożarnej
są jednostkami ochrony
przeciwpożarowej i realizują przedsięwzięcia mające
na celu ochronę życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem.
Głównym zadaniem gminy
w tym zakresie jest zapewnienie gotowości bojowej
OSP. Gmina ma również
obowiązek bezpłatnego
umundurowania członków
OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej
członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej
oraz ponoszenia kosztów
okresowych badań lekarskich.
Druhowie z Ochotniczych
Straży Pożarnej nie tylko chronią mieszkańców przed żywiołami ognia i wody, ale przede
wszystkim angażują się w życie
społeczne. Na terenie naszej
gminy funkcjonują 4 jednostki,
a nadzorujący ich sprawne działanie zarząd oddziału miejsko
-gminnego ZOSP RP tworzą:
Prezes – Maciej Świderski, wiceprezesi – Władysław Kumalski i Andrzej Kita oraz komendant gminny – Marek Białek.
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, gościom i turystom
samorząd gminy od wielu lat
corocznie ponosi znaczne nakłady finansowe na bezpośrednie wsparcie Ochotniczych
Straży Pożarnych. W poprzednich latach na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano:
w 2015 r. – 174 065,97 zł; 2016
r. – 172 276,10 zł; 2017 r. –
215 766,95, a do końca kwietnia
2018 r. wydano 56 980,94 zł.
Łącznie do tej pory z budżetu
gminy wydatkowo 619 089,96 zł.
W ramach wsparcia finansowego oprócz bieżącego utrzymania zakupiono sprzęt strażacki
przeciw pożarowy, urządzenie
ratownicze „Katamaran” i wentylator oddychający, zamontowano instalacje grzewcze, wyposażono kuchnie w remizie,
wymieniono koła i naprawiano
samochody strażackie, a także
remontowano remizy.
Jak mówi Burmistrz Miasta
i Gminy Dariusz Skiba: - Na bez-

pieczeństwie mieszkańców nie
można oszczędzać, dlatego staramy się możliwie jak najwięcej
wspomagać finansowo naszych
strażaków. Oprócz bieżących
wydatków wynikających z ustawowego obowiązku finansowania straży pożarnych, pozyskujemy także zewnętrze środki
finansowe. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 76 824,00 zł na doposażenie jednostek w nowoczesny
sprzęt, który już niebawem trafi
w ręce naszych strażaków i tym
samym ułatwi im ratowanie
zdrowia i życia ludzkiego.
Dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu Sprawiedliwości Burmistrz przeznaczy dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn
sprzęt, za pomocą którego strażacy skuteczniej udzielać będą
ofiarom niezbędnej pomocy.
Decyzja o tym, jakie wyposażenie zostanie przekazane, do
których jednostek została podjęta przez samych strażaków
w obecności Andrzeja Jarosińskiego, Zastępcy burmistrza.
– Z tego funduszu każda jednostka coś otrzyma. Wspólnie
z prezesami wszystkich jednostek podzieliliśmy się sprzętem
biorąc pod uwagę rzeczywiste
potrzeby jednostek. Najwięcej
otrzyma jednostka ze Wzdołu
Rządowego, gdyż do tej pory
były tam największe braki w wyposażeniu, biorąc pod uwagę
przynależność jednostki do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na szczególną uwagę zasługuje sprzęt hydrauliczny średni, który zostanie
im niebawem przekazany. To
uniwersalne narzędzie ratownicze niezwykle ułatwi i usprawni
tworzenie wejść ratowniczych
i otworów wentylacyjnych. OSP
Bodzentyn otrzyma torbę medyczną z deską ortopedyczną
i tlenoterapią. Do Psar będzie
przekazana torba medyczna bez tlenoterapii i apteczka
pierwszej pomocy, zaś Sieradowice otrzymają od OSP Wzdół
sprzęt hydrauliczny lekki – uzupełnia Maciej Świderski, komendant zarządu gminnego.
Sami strażacy są zadowoleni ze współpracy i pomocy ze
strony samorządu. Jak mówi
komendant gminy Marek Białek: - współpraca z samorządem

gminnym układa się bardzo dobrze zwłaszcza w porównaniu
do innych gmin. Każde nasze
zapotrzebowanie, czy jakaś
potrzeba spotyka się ze zrozumieniem ze strony Burmistrza,
Wiceburmistrza, Skarbnika oraz
Sekretarza Gminy. Co roku możemy liczyć na Pana Burmistrza,
gdyż wspomaga nas zakupem
drobniejszego sprzętu w postaci
wyposażenia strażaków, ubrań
specjalistycznych, hełmy, buty.
Wydatki na to, też są niemałe.
Wyposażenie jednego strażaka
to kwoty rzędu około 5 tysięcy
złotych. Także życzył bym każdemu takiej współpracy z samorządem.
Według prezesa zarządu
gminnego, dh. Macieja Świderskiego współpraca z samorządem gminnym jest wzorcowa
dodatkowo ze względu na terminowość wypłat ekwiwalentów,
czyli wypłat za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych. - Wiem,
że nie we wszystkich samorządach odbywa się to tak jak u nas

wzorcowy przykład wypłacany procentowo, a nie ustaloną
stawką. Jeśli chodzi o remizy, to
w Psarach wyremontowany jest
budynek, łącznie z bramą, ładną
świetlicą i ogrzewaniem. Tutaj
chce podkreślić, że wszystkie
garaże w gminie mamy ogrzewane, co jest bardzo ważne
z tego względu, że samochody posiadają na wyposażeniu
zbiorniki z wodą i utrzymanie
zimą temperatury powyżej zera
jest niezbędnym warunkiem
do pełnej gotowości jednostki.
Dawniej zdarzało się, że trzeba
było na zimę wodę spuszczać
i w razie akcji nalewać wodę
i dopiero jechać – uzupełnia
prezes zarządu.
Poniżej prezentujemy Państwu wszystkie cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a także informujemy
o tym, co udało się dla nich zrobić dodatkowo, poza bieżącymi
wydatkami na mundury, ubezpieczenie, okresowe badania
lekarskie i ekwiwalenty.

OSP Bodzentyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie
Rok powstania: 1904
Liczba członków: zwyczajni 50; honorowi – 4, wspierający – 6

(w tym 4 kobiety).
Prezes: Maciej Świderski
W 2015 roku bodzentyńscy strażacy otrzymali katamaran do
ratownictwa wodno-lądowego, na który Gmina Bodzentyn wydała
kwotą 15 tysięcy złotych. – Oprócz katamaranu na bieżąco się uzupełniane są, bez żadnych problemów i utrudnień, środki ochrony
osobistej strażaków, co jest w tej chwili najważniejsze. Warto podkreślić, iż Gmina terminowo przekazuje płatności za przeprowadzanie wszystkich niezbędnych przeglądów aparatów powietrznych,
urządzeń hydraulicznych. Obecnie czekamy na remont Centrum
Kultury na górze i przymierzamy się do napisania programu, bo pozostała chyba jako ostatnia remiza do takiego gruntownego przebudowania z urządzeniami oddychającymi, z wentylacją odpowiednią, no i zapleczem sanitarnym dla strażaków – uzupełnia prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie.

OSP Psary Stara Wieś

głos z Bodzentyna

ROK X NR 4-5 (69-70)

Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradowicach
niebezpieczne. Wydatek był całkiem spory – komentuje Andrzej
Kita, prezes.

OSP Wzdół

Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach Starej Wsi
Rok powstania: 1927
Liczba członków: zwyczajni 22; honorowi – 2.
Prezes: Stanisław Łakomiec
W ciągu ostatnich trzech lat remiza OSP Psary Stara Wieś została wymalowana i w końcu ładnie prezentuje się. Materiały na
odświeżenie budynku zostały zakupione z budżetu gminnego, zaś
strażacy zajęli się malowaniem. Jak mówi dh Stanisław Łakomiec:
- Z pomocą burmistrza zrobiliśmy nadbudówkę na samochód strażacki, wymieniliśmy węża ciśnieniowego przy motopompie oraz
otrzymaliśmy duże wsparcie na obchody 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach nie tylko finansowe.
We własnym zakresie zrobiliśmy w remizie łazienkę z podłączeniem
wody i kanalizacji, ale dzięki pomocy samorządu było to możliwe
bez dodatkowych kosztów, bo w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2017 roku wykonano projekt na przyłącza wodno-kanalizacyjne
oraz zrealizowaną tę inwestycję. Otrzymaliśmy barierkę ochronną
na schody do remizy oraz nową bramę wjazdową. Życzymy sobie
dalszej tak dobrej współpracy z władzami gminnymi – komentuje
prezes.

OSP Sieradowice
Rok powstania: 1961
Liczba członków: zwyczajni – 19; honorowi – 3.
Prezes: Andrzej Kita
O druhów z Sieradowic dba nie tylko samorząd gminny, ale
i mieszkańcy sołectwa. W ramach funduszy sołeckich z budżetu gminnego ocieplono budynek remizy, a także wyłożono taras
płytkami. Dodatkowo wyremontowano garaż Ochotniczej Straży pożarnej oraz wykonano instalację grzewczą w remizie.
- Współpraca z samorządem gminnym układa się bardzo dobrze.
Gdy były potrzebne koła do samochodu, samorząd gminny od razu
zakupił. Samochód jest używany, a koła były, jak to się mówi, w ładnym stanie na oko, ale miały już kilkadziesiąt lat, co jest niezwykle
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Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym

Zdjęcia: Archiwum jednostek OSP

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Rok powstania: 1920
Liczba członków: zwyczajni – 23; honorowi – 6; wspierający – 4
Prezes: Władysław Kumalski
Sołectwo Wzdół Rządowy w ramach funduszy sołeckich w 2017
przeznaczyło ponad 11 tysięcy złotych na zakup potrzebnego przeciw pożarowego sprzętu dla strażaków. W latach poprzednich zakupiono zbiornik na ścieki i materiały niezbędne do remontu garażu,
a także przekazano dotację na zakup wentylatora oddychającego
i naprawiono pojazd pożarniczy.
Druh Władysław Kumalski twierdzi, że jak występują z prośbą
do burmistrza na zakup sprzętu, to jeszcze się nie zdarzyło, aby
burmistrz im odmówił. - Zawsze konsultujemy razem z burmistrzem
naszą potrzebę. Wiemy, że gmina ma również inne zobowiązania
finansowe, dlatego skupiamy się tylko i wyłącznie na niezbędnym
i nowym sprzęcie. Nie było nigdy odpowiedzi odmownej ze strony
burmistrza na zakup sprzętu i innego doraźnego zapotrzebowania.
Wszystko się dobrze układa, a zarząd gminy jest nam przychylny,
z czego bardzo się cieszymy – uzupełnia prezes OSP Wzdół. Prezes i druhowie ze Wzdołu nie mogą się doczekać na podnośnik
hydrauliczny. – Jest nieduży, prosty w obsłudze. Taki sprzęt najczęściej jest uważany przy wypadkach samochodowych, ale również
przy zwalonych drzewach i innych sytuacjach. Druh Karol Kołomański, zawodowy strażak, bardzo chwalił ten sprzęt. Jesteśmy bardzo
wdzięczni gminie, że przychyliła się do naszej prośby i ten sprzęt
jest „zaklepany” dla nas – uzupełnia prezes.
Wszyscy prezesi czterech jednostek strażackich pozytywnie
oceniają współpracę z samorządem gminnym. Zaś dla samorządu
wspieranie strażaków, którzy narażają swoje życie podczas służby,
jest jednym z priorytetowych działań nie tylko tych obowiązkowych,
wynikających z przepisów prawa. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn określił współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Gminy
Bodzentyn jako wzorcową: - Dziękuję Strażakom za zaangażowanie,
/Oprac. EŚ/
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Święto Strażaka w Bodzentynie
Jak co roku Druhowie ze
wszystkich jednostek z Gminy Bodzentyn wraz z pocztami
sztandarowymi, Młodzieżową
Orkiestrą Dętą OSP w Bodzentynie, Burmistrzem Dariuszem
Skibą oraz Radnymi zebrali się
na Rynku Górnym w Bodzentynie przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, aby uczcić
Dzień Strażaka zaczynając uroczystość od Mszy Świętej w kościele parafialnym.
Po Mszy Świętej na Rynku
Górnym, Burmistrz z okazji Dnia
Strażaka złożył wszystkim Strażakom życzenia oraz podziękowania za trud, poświęcenie
oraz wielki dar serca, jakim jest
służba.
Dzień Strażaka to święto
tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też
w swoisty sposób piękną służbę. Dlatego też z tej okazji składamy serdeczne podziękowania
wszystkim druhnom i druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Bodzentyn za
działalność ratowniczą, bez-

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Międzynarodowy Dzień
Strażaka obchodzony jest
4 maja. W naszej gminie
uroczystości z tej okazji
obchodzone były w niedzielę, 6 maja.

interesowną służbę drugiemu
człowiekowi, za wychowanie
młodzieży w duchu pomocy
drugiemu człowiekowi i służenia
Ojczyźnie.
W tym ważnym dla Druhów
i druhen dniu wręczano medale,
odznaczenie „Strażak Wzorowy” oraz odznakę „Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza”.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP nadało srebrny medal dh.
Waldemarowi Zaborowskiemu,
brązowy medal dh. Arturowi

Krakowi oraz dh. Kamilowi Stefańczykowi.
Odznakę „Strażak Wzorowy”
otrzymali od Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Kielcach druhowie: Wiktor Białek, Kacper Gryz, Bartosz
Hajdenrajch, Albert Łakomiec,
Marcin Słotnicki.
Nie zabrakło odznaczenia
"Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" przyznanego przez
Prezydium Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Bodzentynie. Srebrną Od-

znakę otrzymali druhowie: Amelia Michta, Michał Kleczaj, Adam
Kołodziejski. Brązową Odznakę
otrzymali druhowie: Wiktoria
Michta, Daniel Słotnicki.
Odznaczenia wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz
Skiba oraz członek Zarządu
Oddziału
Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Bodzentynie i Wiceprezes Zarządu OSP
w Bodzentynie - Józef Szczepańczyk.
Wszystkim
odznaczonym
serdecznie gratulujemy!
/EŚ/

Akcja „Flaga dla Pierwszoklasisty” w szkołach

Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba, odwiedził wszystkich pierwszoklasistów z gminy
Bodzentyn. Dzieci miały okazję porozmawiać o symbolach
i zbliżających się świętach narodowych. W rozmowie najmłodsi
wykazali się niezwykle dużą jak
na swój wiek wiedzą patriotyczną.
Z okazji zbliżających się
świąt majowych po raz kolejny
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, wręczał

wszystkim
pierwszoklasistom
flagi, aby w czasie pierwszych
trzech dni majowych razem
z rodzicami mogły ją wywiesić
na swoich domach.
- Kształtowanie i szerzenie
patriotyzmu u dzieci jest niezwykle ważne. Aby człowiek był patriotą, należy kształtować w nim
tę postawę już od najmłodszych
lat. Nasza Ojczyzna ma tak bogatą historię, że istnieje szeroki
wybór wydarzeń godnych upamiętnienia osobistym wywieszeniem flagi narodowej. Wywieszanie flagi polskiej jest ważne
dla zachowania pamięci i spójności narodowej. Tożsamość
narodową trzeba pielęgnować,
dlatego pamiętajmy o wywieszeniu polskiej flagi podczas
nadchodzących świąt – skomentował wydarzenie burmistrz
Dariusz Skiba.

Akcja miała na celu nie tylko zachęcić dzieci do uczczenia rocznic, ale również rozwijanie poczucia odpowiedzialności,
szacunku dla symboli narodo-

wych oraz kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie
uroczystości państwowych.
/EŚ/

Zdjęcie: Archiwum gminy

Wszyscy pierwszoklasiści
z gminy Bodzentyn otrzymali w piątek 27 kwietnia
narodowe flagi. Przekazywanie flag najmłodszym, to
akcja z okazji narodowych
świąt: Święta Flagi oraz
Święta Narodowego Trzeciego Maja.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
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Wyremontowano już dwa ośrodki zdrowia
W dwóch ośrodkach zdrowia
w Starej Wsi (Wzdół Rządowy)
oraz Świętej Katarzynie czekają na pacjentów odnowione
gabinety, rejestracja oraz przestronna poczekalnia. Gładkie,
wymalowane ściany, posadzka z płytek, nowe drzwi i umywalki, wymiana i uzupełnienie
balustrad schodowych, zdecydowanie odmieniło ogólną estetykę wnętrz. Komfort pacjentów
i osób pracujących, dodatkowo
podnosi nowa sieć komputerowa. Podobną przemianę wnętrz,

przechodzi również bodzentyński ośrodek zdrowia.
Prace remontowe to jeden
z etapów realizacji projektu „Poprawa jakości świadczonych
usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”, w ramach dofinansowania
uzyskanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego 20142020 na ulepszenie infrastruktury i wyposażenie ośrodków
zdrowia działających na terenie
gminy.
Etap kolejny to doposażenie placówek w sprzęt biurowy,
komputerowy i - co najważniejsze - medyczny.
- Dla personelu medycznego
i samych lekarzy zakupione zostaną komputery, drukarki, aparaty
telefoniczne oraz meble niezbęd-

Wyremontowany
gabinet lekarski w Ośrodku Zdrowia w Świętej Katarzynie

ne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania placówek.
Pacjenci zaś dodatkowo skorzystają z zakupionego sprzętu
medycznego. Między innymi zostaną zakupione: spirometr, aparaty EKG i USG, ciśnieniomierze,
termometry i wagi elektroniczne,
fotel ginekologiczny, wózki zabiegowe, leżanki lekarskie, fotele do
pobierania krwi, chłodziarki do
szczepionek, torby dla pielęgniarek, stojaki do kroplówek, lampy
bakteriobójcze, sprzęt sterylizacyjny i inne narzędzia, dzięki
którym świadczenie usług zdrowotnych w naszej gminie zdecydowanie się poprawi – przybliża
Jarosław Dziedziński, kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.
Całkowita wartość projektu

wynosi 753 369,83 zł, z czego
dofinansowanie wynosi 586
607,72 zł. Koniec realizacji projektu, jak zapowiada kierownik
placówek, przewidywany jest na
koniec czerwca.
- Projekt realizowany przez
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
jest niezwykle ważny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Poprawa jakości usług zdrowotnych jest jednym z priorytetowych
zadań gminy. Wszystkie ośrodki
zdrowia wymagały remontów
oraz nowoczesnego sprzętu medycznego. Przed nami jeszcze
termomodernizacja wszystkich
ośrodków zdrowia, która niebawem ruszy – uzupełnia Dariusz
Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn.
/EŚ/

Nowa recepcja w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi

Zdjęcia: Archiwum gminy

Ośrodki zdrowia w naszej
gminie przechodzą metamorfozę. W dwóch z trzech
budynków zakończono już
prace remontowe. Placówka bodzentyńska niebawem zostanie ukończona.

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 sołectwo
Leśna zaplanowało zakup
komputerów do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Leśnej, remont boiska
szkolnego oraz regulację
stanu geodezyjnego dróg
gminnych.
Pierwsze zadanie już zostało zrealizowane i od początku
kwietnia dzieci z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Leśnej
mogą się cieszyć nowymi komputerami. Szkoła otrzymała
trzynaście komputerów stacjo-

narnych wraz z oprogramowaniem do nich za łączną kwotę
17 500 zł.
- Sprzęt, z którego do tej pory
korzystali uczniowie, był wieloletni i już używany przez co
utrudniał pracę uczniom. Bardzo nam zależało, by podnieść
standard nauczania komputerowego, a także poprawić komfort
pracy uczniów. Pieniądze, które
sfinansowały tę inwestycję pochodzą z funduszu sołeckiego
- mówi Dariusz Skiba, burmistrz
miasta i gminy Bodzentyn.
/Oprac. EŚ/

Zdjęcie: Archiwum gminy

Dzieci z Leśnej mają nowe komputery do nauki
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W słoneczną niedzielę
po raz kolejny w naszej
gminie odbyły się uroczyste obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3-go Maja.
Tegoroczne święto rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Bodzentynie
którą odprawił ks. proboszcz
dr Leszek Sikorski. Po jej zakończeniu, korowód z pocztami
sztandarowymi przedstawicielami lokalnych władz, dyrektorami szkół, gośćmi, harcerzami oraz mieszkańcami gminy
przeszedł do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki,
gdzie odbyła się część artystyczna.
Podczas uroczystości od-

śpiewano Hymn Polski. Następnie Dyrektor MGCKiT Marcin
Sikorski wraz z Burmistrzem Dariuszem Skibą przywitali gości
i zaprosili do wspólnego świętowania. Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen przeczytała list
od świętokrzyskiej poseł Anny
Krupki i przedstawiła krótką historię Konstytucji 3-go Maja.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP z Bodzentyna zagrała koncert melodii patriotycznych. Po
części oficjalnej zgromadzeni
goście mieli okazję obejrzeć ciekawy występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum
im. mjr. Jana Piwnika Ponurego
pt. „Takiego maja, cudnego
maja nie było jeszcze!” Występ
uświetnił pięknie zatańczony polonez w strojach szlacheckich.
Część artystyczną przygotowali:

Zdjęcie: e-bodzentyn

Rocznica uchwalenia Konstytucji
3 maja w gminie Bodzentyn

E. Durlej, E. Biskup, A. Sitek, A.
Kozieł, A. Kleczaj, dekoracje: U.
Sokół, M. Łoboda. Publiczność
nagrodziła wykonawców owacją
na stojąco. Na koniec świętowa-

nia złożono symboliczne kwiaty
pod tablica wiszącą na budynku
MGCKiT i Biblioteki w Bodzentynie.
/BR/

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika pamięci mjr.
Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” oraz jego żołnierzy

Udział w wydarzeniu wzięło
kilkadziesiąt osób, wśród których znaleźli się mieszkańcy Bodzentyna, Podgórza oraz Gminy
Bodzentyn, zaproszeni goście
i turyści schodzący ze szlaku.
Uroczystości rozpoczęły się
tuż po godzinie szesnastej od
wspólnego zaśpiewania hymnu, który zagrała Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna oraz wygłoszenia krótkiego
wstępu i powitania przez Burmistrza Dariusza Skibę zaproszonych gości. Jako pierwszych
Burmistrz powitał inicjatorów
oraz projektantów pomnika:
Stanisława Szreka - Prezesa
Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kiel-

cach, mgr inż. Henryka Dłużewskiego, Pelagię Barwicką oraz
Stanisława Piaseckiego. Ponadto powitani zostali kpt. Tadeusz Zyzik, Tadeusz Kuczyński, Janusz Kabała, Dionizy
Krawczyński - Stowarzyszenie
Rekonstrukcji
Historycznych
"JODŁA" , przedstawiciel IPN
w Kielcach Leszek Bukowski,
ksiądz proboszcz Leszek Sikorski, prof. UJK Urszula Oettingen, dyrektorzy, nauczyciele,
uczniowie szkół z terenu MiG
Bodzentyn oraz radni Bodzentyna i powiatu, sołtysi, Poczty
Sztandarowe oraz wielu innych
znakomitych gości, którzy zdecydowali się na udział w tym
wydarzeniu.
W dalszej części uroczystości rys historyczny mjr Hubala
przybliżyła prof. UJK Urszula
Oettingen, która opowiedziała
m. in. o tym skąd pochodził,
jak potoczyły się jego losy oraz
o wkładzie Hubala w działania
partyzanckie w naszym regionie. Chwilę po wygłoszeniu
ciekawego wykładu nastąpiło
oficjalne odsłonięcie pomni-

ka oraz poświęcenie go przez
proboszcza Leszka Sikorskiego. Na zakończenie części oficjalnej zebrani goście złożyli

był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie
i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz poczęstunek

symboliczne kwiaty pod nowym
pomnikiem i uczczono minutą
ciszy poległych za wolną Polskę.
Ostatnią częścią wydarzenia

pyszną grochówką przygotowaną przez Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin
i Podgórza.
/BR/

Zdjęcie: Archiwum gminy

W niedzielę 29 kwietnia
w Podgórzu przy wejściu
do Świętokrzyskiego Parku
Narodowego odbyła się
uroczystość oficjalnego
odsłonięcia pomnika upamiętniającego mjr. Henryka
Dobrzańskiego pseudonim
"Hubal" oraz jego żołnierzy.
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100 dębów i 100 gołębi w stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości

I taka idea przyświecała organizatorom i uczestnikom wydarzenia, które miało miejsce
w słoneczną niedzielę 8 kwietnia w Bodzentynie na terenie
Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Jego głównym
inicjatorem była dr hab. prof.
UJK Urszula Oettingen historyk,
Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.
Uroczystość rozpoczęła się
odegraniem „Mazurka Dąbrowskiego” przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą z Bodzentyna.
Po przywitaniu zgromadzonych
przez Dyrektora Gimnazjum
Danutę Kolasę głos zabrał
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, który
podkreślił rolę takich wydarzeń
w utrwalaniu pamięci historycznej, zwłaszcza wśród młodych
ludzi. Następnie wypuszczono
100 gołębi pocztowych, przy-

niepodległości”, gdzie rozpoczęto akcję sadzenia na terenie
Miasta i Gminy Bodzentyn 100
dębów pamięci, przekazanych
przez Nadleśnictwo Łagów.
Tutaj zasadzono 5 dębów upamiętniających Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego,
Wincentego
Witosa, Jana Piwnika „Ponurego”; Kazimierza Szermentowskiego – powstańca 1863
r., brata artysty malarza Józefa
Szermentowskiego, urodzonych
w Bodzentynie.
Postacie te w różny sposób, na drodze walki zbrojnej,
działalności
dyplomatycznej,
politycznej, społecznej wniosły
swój wkład w dzieło odbudowy
Państwa Polskiego. W trakcie
sadzenia dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen przypomniała
zasługi osób, którym poświęcono drzewka. Przy nich na
specjalnych tabliczkach z biało
-czerwonymi kokardami umieszczono krótkie biogramy. Miejscowy proboszcz ks. dr Leszek
Sikorski poświęcił i pobłogosławił dęby, mówiąc o ważnej roli
tych znaków pamięci.
Podczas uroczystości artysta
plastyk Witold Comber zapre-

gotowanych przez Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Bodzentynie.
Krążąc nad murami bodzentyńskiego zamku, symbolicznie
„poniosły wieść o wolności”.
Przy dźwiękach orkiestry
udano się w stronę „skweru

zentował swój obraz przedstawiający Komendanta Józefa
Piłsudskiego na Rynku w Bodzentynie. W ten sposób nawiązał do faktu jego pobytu 30
i 31 października 1914 r. w tym
mieście, kiedy na czele 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich,

wycofując się spod Dęblina,
przechodził przez Góry Świętokrzyskie. Obraz można oglądać
w sali posiedzeń Rady Miejskiej
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Wśród uczestników wydarzenia byli Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława
Rutkowska, dr hab. prof. UJK
Urszula Oettingen, reprezentant Delegatury Kieleckiej IPN

Dęby sadzili zaproszeni goście, przedstawiciele władz
miejscowych, lokalnej społeczności. Kolejne dęby, po które
zgłaszali się mieszkańcy do
Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, sadzono w następnych
dniach, w różnych miejscach –
tworząc mapę pamięci polskich
bohaterów.
Z kolei w budynku Gimnazjum odbyło się przedstawienie
słowno-muzyczne:
„Oni walczyli o wolną Polskę”
w wykonaniu uczniów szkoły. Ze
wzruszeniem wysłuchano wypowiedzi przypominających życiorysy pięciu upamiętnionych „dębami wolności”, poezji i pieśni
patriotycznych na tle scenografii
z symbolami narodowymi. Warto podkreślić duże zaangażowanie Dyrektora szkoły i grona pedagogicznego w przygotowaniu
obchodów.
W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, Zastępcą Burmistrza Andrzejem
Jarosińskim, Przewodniczącym
Rady Miejskiej Wojciechem
Kózką, Dyrektorem Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie Marcinem Sikorskim.

dr Michał Zawisza; przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
oraz Nadleśnictwa Łagów na
czele z Nadleśniczym Krzysztofem Karstą, Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych
w Bodzentynie kierowanego
przez Pawła Telkę, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bodzentyna pod batutą kapelmistrza
Kazimierza Podrazy, radni,
dyrektorzy miejscowych szkół
wraz z pocztami sztandarowymi, delegacje ochotniczych
straży pożarnych z Bodzentyna,
Sieradowic i Wzdołu Rządowego, Młodzieżowej Rady Miejskiej, uczniowie i druhowie z bodzentyńskich drużyn ZHP.
Odtąd dęby niosące imiona
Józef, Ignacy, Wincenty, Jan,
Kazimierz pod opieką młodzieży szkolnej będą przypominać
o polskiej historii.
Ta piękna lekcja patriotyzmu,
upamiętniająca bohaterów poległych i walczących o niepodległość Polski, w 100. rocznicę jej
odzyskania, odbyła się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Instytutu Pamięci
Narodowej, wpisując się w cykl
rządowych obchodów w ramach
programu „Niepodległa”.
Elżbieta Firlet

Zdjęcia: e-bodzentyn

Rok 2018 jest rokiem
szczególnym. W nawiązaniu do daty 11 listopada 1918 r. wspominamy
wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania
przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
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Dąb pamięci poświęcony Józefowi
Piłsudskiemu przy Szkole w Leśnej
W dniu 9 maja w Szkole
Podstawowej w Leśnej,
kierowanej przez Dyrektor
Beatę Domańską-Kózkę,
odbyła się uroczystość
posadzenia dębu pamięci.
Jest to kolejny dąb posadzony
w ramach akcji prowadzonej na
terenie miasta i gminy Bodzentyn:
100 dębów pamięci na 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie było również okazją do przypomnienia 83.
rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, zmarłego 12 maja 1935 r.
Dąb upamiętnia postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, zapisanego w historii Polski, ale też
ziemi bodzentyńskiej. W Bodzen-

tynie, w latach I wojny światowej,
Piłsudski kwaterował ze swoimi
żołnierzami w końcu października 1914 r. W 1935 i 2017 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Bodzentyn.
Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen wygłosiła krótką
prelekcję. Następnie uczniowie
z VI i VII klasy przeczytali wiersze poświęcone Piłsudskiemu.
Później wysłuchano pieśni legionowych, w tym tych najbardziej znanych jak: "Pieśń o Wodzu miłym", "Warczą karabiny
i dzwonią pałasze", "Pierwsza
Kadrowa". Przy dębie umieszczono tabliczkę z napisem
poświęconym
Piłsudskiemu,

wykonaną przez Józefa Bąkowskiego z Leśnej-Starej Wsi. Uroczystość, w której uczestniczyli
wszyscy uczniowie szkoły przygotowali nauczyciele: Barbara
Czernikiewicz, Aleksandra Wójcik i Piotr Kita.
Dąb pamięci „Józef” zasadzono przy szkole w pobliżu

płyty poświęconej papieżowi
Janowi Pawłowi II w 2011 r. Te
miejsca pamięci będą przypominać o dwóch wielkich Polakach,
którzy wnieśli swój wybitny
wkład w dzieło odbudowy państwa polskiego i przywrócenia
jego niepodległości.
Elżbieta Firlet

wyrazem czego był skromny
upominek.
Mamy nadzieję, że tego typu
działania informacyjne pozwolą
społeczeństwu na właściwe po-

dejmowanie decyzji i świadome
ratowanie życia drugiego człowieka oraz przekonają o skuteczności tej metody leczenia.
ZS we Wzdole Rządowym

Po raz kolejny gimnazjaliści Zespołu Szkół
we Wzdole Rządowym
uczestniczyli w spotkaniu
poświęconym transplantacji. Tegoroczna prelekcja
przebiegała pod hasłem:
„Twoja decyzja ratuje życie!”. Zajęcia poprowadziła
Katarzyna Kępa – Konsultant ds. Transplantologii
w Powiatowym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Uczestnicy wydarzenia mieli
możliwość pogłębienia swojej
wiedzy na temat transplantacji,
jako metody ratującej zdrowie
i życie człowieka. Pani Konsultant w czasie prezentacji w bardzo przystępny i obrazowy sposób uświadomiła słuchaczom,
jak dużą wagę w tej kwestii ma
decyzja każdego z nas. Uczniowie z wielką uwagą śledzili omawiane przykłady. Z zaangażowaniem włączyli się w dyskusję.
Na zakończenie młodzież złożyła serdeczne podziękowania,

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Twoja decyzja ratuje życie!

Udany Koncert Charytatywny dla Piotra Mikulki

Zdjęcie: Archiwum prywatne

3 maja na placu przy Szkole Podstawowej w Leśnej
odbył się koncert charytatywny dla Piotra Mikulki.

Dopisała piękna słoneczna pogoda a także duża liczba
osób, którzy przyszli żeby miło
spędzić czas, a jednocześnie

okazać swoje serce i pomóc
Piotrkowi. W czasie aukcji można było wylicytować wiele interesujących przedmiotów.
Po zakończonym koncercie
charytatywnym komisja przeliczyła zebrane pieniądze i zostały one przelane na konto fundacji, pod opieką której jest Piotr
Mikulka. Dzięki obecności, ofiarności i życzliwości wielu ludzi
dobrej woli, ogółem udało się
zebrać kwotę 8013,69 zł.
Bardzo dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom,
którzy
uczestniczyli w koncercie, przekazali fanty na aukcję, licytu-

jącym oraz wszystkim, którzy
przekazali darowiznę.
Dziękujemy również osobom,
które pomogły w zorganizowaniu tego koncertu. Szczególne
podziękowania należą się pani
Beacie Kózce dyrektorce Szkoły Podstawowej w Leśnej oraz
pracownikom szkoły, pracownikom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, radnej Katarzynie
Sikorze, pani sołtys Beacie Babiarz, pani Lidii Łakomiec za wykonanie makijaży oraz wszystkim osobom, które przygotowały
pyszne posiłki.
/BR/
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Bodzentyński Kiermasz Wiosenny
Wydarzenie to miało na celu
prezentację regionalnych potraw, których przepisy będą
umieszczone w wydawnictwie
pt. „Świętokrzyskie smaki”. I tak
oto siedem zespołów zaprezentowało swoje propozycje kulinarne.
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły przygotowało „Zupę
Świętokrzyskich Jodeł”
Stowarzyszenie Furmani zaprezentowało „Furmańską kapustę z grochem”
Stowarzyszenie Wilków-Nasz
Dom przygotowało „Wiosenną
zupę po Wilkowsku”.
Stowarzyszenie Wzdolskie
Kołowrotki przyrządziło „Wzdolski Pasztet z królika na mchu”.
Zespół „Wolanie spod Łysicy”
zaprezentowało „Śliwke bockiem zawijano”
Stowarzyszenie
Dąbrowa

Zdjęcie: e-bodzentyn

5 kwietnia w gorących
słonecznych promieniach
przywołujących już myśl
o lecie, na Rynku Górnym
w Bodzentynie odbył się
Bodzentyński Kiermasz
Wiosenny.

przyrządziło „Dąbrowską Zarzuckę”
Zespół Leśnianie przygotował „Wiosenną Potrawkę po Leśniańsku”.
Wydarzenie uświetniły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Bodzentyna oraz zespołów

ludowych działających w gminie
Bodzentyn. Uczestnicy Bodzentyńskiego Kiermaszu Wiosennego mieli możliwość spróbowania przygotowanych potraw
jak i potańczenia przy znanych
melodiach.
Organizatorzy wydarzenia:

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie dziękują wszystkim za wspólną zabawę na bodzentyńskim rynku.
/MGCKiT/

Prof. Urszula Oettingen nominowana do nagrody
Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2017”

Wśród tej grupy byli również
Robert Mazur dowódca Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów
Wileńskich, Gmina Koprzywnica i prof. Adam Massalski, który
otrzymał główną nagrodę.
Statuetki i dyplomy wręczała
laureatom wojewoda Agata Wojtyszek. Przed ogłoszeniem wy-

ników podkreślano, że już sama
nominacja do „Laura Świętokrzyskiego” to wyróżnienie
dla tych, którzy wnoszą wkład
w rozwój i promocję regionu
oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku
ziemi świętokrzyskiej nie tylko
w Polsce, ale i w Europie.
Dr hab. prof. UJK Urszula
Oettingen z wykształcenia historyk od blisko 30 lat prowadzi
działalność w dziedzinie opieki
nad dobrami kultury i utrwalania
pamięci historycznej. W 1993 r.
jako pierwsza w regionie rozpoczęła prowadzenie kwest na
ratowanie zabytków kieleckich
nekropolii, co dało przykład
do podejmowania takich akcji
w wielu miejscowościach. Służyła swoją wiedzą przy renowacji i wznoszeniu obiektów
w miejscach pamięci narodowej. Promuje region świętokrzyski dzięki swoim publikacjom,

organizowaniu i wspieraniu
przedsięwzięć w sferze kulturalno-oświatowej.
Prof.
Urszula
Oettingen
mieszka w Siekiernie-Podmieściu. Jest Prezesem Stowarzyszenia Siekierno Nasza
Ojczyzna. Od 2010 r. działa na
terenie miasta i gminy Bodzentyn. W 2017 r. była inicjatorką
i współorganizatorką wielu wy-

darzeń pokazujących ważne
fakty i postaci z historii ziemi bodzentyńskiej.
Nominacja jest wyrazem
docenienia
Jej
aktywności
w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz pamięci historycznej, a zwłaszcza promocji
swojej Małej Ojczyzny.
Elżbieta Firlet

Zdjęcie: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podczas uroczystej gali
w Centrum Kongresowym
Targi Kielce 27 kwietnia
po raz dwunasty w historii
wręczono Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski
2017”. Prof. Urszula Oettingen otrzymała nominację
do Nagrody Wojewody
w kategorii: „Działanie na
Rzecz Polskiej Pamięci
Historycznej” i tym samym
znalazła się jako jedna
z czterech osób w gronie
nominowanych.
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Mieszkańcy sołectwa
Wzdół-Kolonia, 17 kwietnia
wybierali nowego sołtysa.
Po trzech latach Justynę
Ledwójcik zastąpi Mateusz
Dziewięcki.
Rezygnacja
dotychczasowego sołtysa Wzdołu-Kolonia
i przedterminowe wybory były
dużym zaskoczeniem dla części
mieszkańców sołectwa. Wyznaczone na 17 kwietnia zebranie
sołeckie w Zespole Szkół we
Wzdole Rządowym miało na
celu przeprowadzenie przedterminowych wyborów.
Podczas wyborów przez mo-

ment wydawało się, że nie znajdzie się nikt chętny do przyjęcia
funkcji po Justynie Ledwócik.
Jednak na szczęście Mateusz
Dziewięcki zgodził się kandydować. Spośród 39 osób, które
oddały swój głos, aż 33 oddało
swój głos na zgłoszonego kandydata. Obecny na spotkaniu
zastępca burmistrza Andrzej
Jarosiński podziękował Justynie
Ledwójcik za dotychczasową
współpracę i pogratulował nowemu sołtysowi wygranej w głosowaniu.
Do kompetencji sołtysa należy zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady

miejskiej dotyczących sołectwa, umożliwianie zapoznania
się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa, a w zakresie
ustalonym przez radę gminy
dokonywanie poboru podatków;
rolnego i leśnego w charakterze
inkasenta organu podatkowego. Sołtys uczestniczy również
w sesjach rady miejskiej, a także w pracach jej organów bez
prawa do głosowania i zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady miejskiej,
jeśli rozpatrywane są sprawy
sołectwa. Przede wszystkim
jednak reprezentuje sołectwo

Zdjęcia: Archiwum prywatne

Mieszkańcy Wzdołu-Kolonia wybrali
nowego Sołtysa

na zewnątrz.
W skład sołectwa Wzdół-Kolonia wchodzą również przysiółki: Kopciowiec, Stara Wieś, Michalinów, oraz Stepka.

Wystarczy zaledwie trzydzieści uciśnięć i dwa wdechy
by uratować komuś życie.
O tym mogli przekonać się
najmłodsi z terenu gminy
Bodzentyn, dla których z inicjatywy Rady Miejskiej zorganizowano specjalistyczne
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Podobne szkolenia odbyły
się już w Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Psa-

ry Stara Wieś, Leśna, Święta
Katarzyna, Śniadka oraz Wola
Szczygiełkowa.
Takie ćwiczenia pomogą
dzieciom oswoić się z tematem
bezpieczeństwa oraz rozwijać
w nich od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.
Szkolenia dla dzieci z terenu
gminy prowadzili wykwalifikowani specjaliści, którzy w prostu
i przejrzysty dla dzieci sposób
potrafili wytłumaczyć i zaprezen-

tować, jak pomóc osobie, która
wymaga szybkiej reakcji medycznej. Wśród prowadzących
szkolenia znajduje się zrzeszony
przy OSP Psary, ratownik medyczny Łukasz Kózka, a także
funkcjonariusze z komisariatu
w Bodzentynie: Marcin Przygoda
oraz Rafał Dekiel. Jak mówi Wojciech Kózka, Przewodniczący
RM w Bodzentynie: - To bardzo
ważne, aby także dzieci umiały
udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej. Zajęcia mają

Zdjęcie: Archiwum gminy

Trzydzieści uciśnięć i dwa wdechy – ratują ludzkie życie!

przede wszystkim zwiększyć
świadomość wśród najmłodszych oraz nauczyć ich podstawowych zasad bezpieczeństwa.
/AO/

Z życia szkół z terenu Gminy Bodzentyn
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie

Szkolna Kasa Oszczędności ogłosiła szkolny
konkurs numizmatyczno–plastyczny: „Sławny, zasłużony Bodzentynianin”, którego celem było zaprojektowanie banknotu lub monety z wizerunkiem
zasłużonego dla Bodzentyna Obywatela. Zainteresowanie konkursem było duże.
Zwycięzcami klas I – III zostali: Mikołaj Więckowski, Piotr Mazurkiewicz, Jan Marzec, Weronika Soroka
Zwycięzcami klas IV – VII zostali: Nadia Gomuła,
Natalia Soroka, Kamila Słotnicka.
Wyróżnienia otrzymali: Dominik Soroka, Magdalena Łakomiec, Konrad Rzadkowski, Bartosz Rzadkowski, Mateusz Graczkowski.
Gratulujemy pomysłów i dużego nakładu pracy.

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Konkurs SKO
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Pierwszoklasiści na wycieczce w Kielcach

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie przystąpiła do projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna
Szkoła Cyfrowa. W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych
odbyły się warsztaty z uczniami klas IV-VI.

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie kl. VI b i VII b pod opieką pani Aleksandry Drabik
oraz pana Krzysztofa Bisa przypomnieli tło historyczne wydarzeń
z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal ważny dla
Polski dzień. Nie zabrakło akcentów symbolicznych: biało-czerwonej flagi, Mazurka Dąbrowskiego, daty 3 maja 1791 oraz nazwisk:
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo
Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego.

W kwietniu uczniowie klas Ia i Ib uczestniczyli w pokazie wyrobu
karmelu i własnoręcznie wykonali swój lizak w Manufakturze Słodyczy.
Wiele atrakcji czekało również na uczniów w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce, gdzie dzieci mogły obejrzeć broń, sprzęt, pojazdy wojskowe i śmigłowiec.

Gminny Konkurs Recytatorski

Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiadały panie: Anna Kopyś i Magdalena Skrzeczyna. W tym roku do
konkursowych zmagań stanęli
uczniowie klas III ze szkół podstawowych gminy Bodzentyn.
Celem konkursu jest przede
wszystkim rozwijanie zdolności
recytatorskich, ale też rozbudzanie zainteresowań poezją ludową, kulturą i tradycją regionu.
Uczniowie prezentowali wiersze
poetów ludowych pochodzących z Doliny Wilkowskiej, którzy są patronami Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie, tj. Marii
Cedro-Biskupowej, Jana Cedro,

Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków oraz Katarzyny Zaborowskiej.
Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz MiG
Bodzentyn – pan Dariusz Skiba, który był również przewodniczącym komisji konkursowej.
Ponadto w skład komisji weszli
przedstawiciele rodzin patronów: pani Maria Borycka i pani
Teresa Grzegorczyk oraz dyrektor SP w Św. Katarzynie – pani
Ewa Orzechowska.
Przy ocenie zwracano uwagę
przede wszystkim na stopień
pamięciowego
opanowania
tekstu, poprawne i płynne recytowanie, interpretację utworu,
kulturę słowa i ogólny wyraz
artystyczny. Jury miało bardzo
trudny wybór, ponieważ uczestnicy byli świetnie przygotowani
i pięknie recytowali swoje wiersze, podkreślając jednocześnie
cechy świętokrzyskiej gwary.

Zwycięzcami konkursu zostały:
I miejsce – Wiktoria Januchta -

Ponadto wyróżnienia otrzymały:

SP Bodzentyn
II miejsce – Karolina Zielińska SP Wola Szczygielkowa
III miejsce – Lena Adamczyk SP Wzdół Rządowy

Kornelia Raczyńska – SP Św.
Katarzyna
Agata Koniarska – SP Wola
Szczygiełkowa
Magdalena Skrzeczyna

Zdjęcia: Archiwum szkoły

19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie kolejny już raz odbył
się Gminny Konkurs R
ecytatorski pod nazwą
"Wiersze poetów z Doliny
Wilkowskiej".

18

ROK X NR 4-5 (69-70)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Stuletnia szkoła średnia w Bodzentynie ma swój hymn!
W dniu 19 marca 2018
roku w Powiatowym
Zespole Szkół w Bodzentynie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona
Szkoły – Józefa Szermentowskiego. Tegoroczne
święto zainaugurowało
cykl czekających nas
wydarzeń i uroczystości,
gdyż to właśnie w tym roku
przypada setna rocznica
powstania szkół średnich
w Bodzentynie.

pracowników i absolwentów.
Słowa do hymnu napisała Anna Zielińska-Brudek, a muzykę skomponował Robert Kozieł.
Pani Anna Zielińska-Brudek poetka, była policjantka
w stopniu podinspektora i dziennikarka. Pan Robert Kozieł odniósł wiele sukcesów w dziedzinie muzyki.

Po uroczystej mszy świętej
celebrowanej przez szkolnego
katechetę ks. Mariusza Książka,
nastąpiła premierowa prezentacja hymnu szkoły w wykonaniu
uczennicy klasy I „a” Wiktorii
Michty oraz nauczyciela języka
angielskiego w PZS w Bodzentynie Roberta Kozieła. Utwór
powstał na przełomie lutego
i marca tego roku w celu uświetnienia setnego jubileuszu naszej szkoły, oddania jej szacunku, podkreślenia roli jaką pełni
w środowisku oraz oddania czci
założycielom i wielu pokoleniom

Tworząc utwór autorzy mieli
na względzie to, aby nostalgiczna, wpadająca w ucho i zarazem
energiczna muzyka współgrała
ze wzniosłym i wymownym tekstem.
Poniżej zamieszczamy tekst
utworu, który wkrótce zostanie
nagrany w warunkach studyjnych.
/M. T-K./

MOWA OJCZYSTA JEST TU
Mowa ojczysta jest tu,
w bodzentyńskiej szkole.
Zaśpiewamy o niej
sprawdzając obecność
bicia serc i spełnień.
Dni utkanych słońcem.
W kałamarzu wspomnień
zanurzonych w atramencie
nasze czyste słowa
widzą dziś i wczoraj.
Drogą są jak my,
zostawiają blasku ślad.

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Ref: Strojne progi młodością
otulają ściany zamku,
wraz z warkoczem rzeki.
My się zmieniamy,
a niebo to samo, prawdziwe.
Kołysze i układa historię.
Nasza szkoła mieszka w nas,
jak Święty Krzyż podaje ręce,
by nie błądzić, nawet w snach.
To nie koniec pieśni tej,
w obrazach naszych pragnień
rodzi się ciepło rodzinnej ziemi.
Ref: Strojne progi młodością…

75 rocznica Pacyfikacji Wzdołu

Miejscowości Parafii Wzdół
ze względu na ukształtowanie
terenu i zalesienie były idealnym
miejscem w czasie II wojny światowej na rozwój ruchu oporu wobec okupanta. Drugim ważnym
czynnikiem była wysoka świadomość miejscowego społeczeństwa o potrzebie walki wyzwoleńczej. Notowane są zdarzenia, że
pierwsze przysięgi składali członkowie Służby Zwycięstwa Polski
w październiku i listopadzie 1939
r. W 1940 r. działał dobrze uzbrojony oddział złożony z miejscowych byłych wojskowych, którzy
po powrocie z frontu aktywnie
włączyli się w tworzenie ruchu
oporu. Najsilniejsze oddziały
związane były z Armią Krajową.
Miejscowa ludność sprzyjała
działalności oddziałów partyzanckich, udzielała im wszechstronnej pomocy, zwłaszcza zaopatrzenia w prowiant.
Niemcy
stosując
metody
zbiorowej
odpowiedzialności
oraz mając na uwadze odcięcie
pomocy dla oddziałów partyzanc-

kich zaatakowali ludność cywilną.
We Wzdole Rządowym 11
kwietnia 1943 r. zastrzelili 20
mieszkańców Kapkazów i Wiącki z rodziny Boczarskich, Łubków, Furmańczyków, w tym
większość dzieci do lat 15.
W dniu 12 kwietnia 2018
r. młodzież Zespołu Szkół we
Wzdole Rządowym uczciła pamięć ofiar pacyfikacji uczestnicząc we Mszy Świętej w intencji
pomordowanych oraz składając wiązanki i zapalając znicze
w miejscu kaźni i na zbiorowej
mogile.
Na miejsce kaźni we Wzdole
Rządowym udali się autokarami
najmłodsi uczniowie Zespołu
Szkół. Uczniom towarzyszyli
Ks. Kanonik Stanisław Picheta,
wicedyrektor Zespołu Szkół
Pani mgr Teresa Rynkowska
i nauczyciele. Pod obeliskiem
złożono kwiaty, zapalono znicze
i odmówiono modlitwę.
Grupa uczniów starszych
klas udała się pieszo na miejscowy cmentarz. Grupie przewodził Ks. Tomasz Szota oraz
dyrektor Janusz Wojkowski. Na
cmentarzu przy mogile, w której spoczywają pomordowani

odmówiono modlitwę, zapalono
znicze i złożono wiązanki. Na
zakończenie uroczystości odśpiewano wspólnie Rotę.
W uroczystości uczestniczył
wiceburmistrz MiG Bodzentyn
Pan Andrzej Jarosiński.
Pacyfikacja Wzdołów była
pierwszą w 1943 r. w Górach
Świętokrzyskich. W miesiącach
maju, czerwcu i lipcu 1943 r.
Niemcy masowo urządzali pacyfikację w wielu miejscowościach
wokół Pasma Łysogór. Z terenu
Parafii Wzdół pacyfikacji dokonano w miejscowościach: Klonów i Michniów. W Klonowie 2

lipca 1943 r. Niemcy rozstrzelali 16 mężczyzn, a 12-13 lipca
1943 r. spalono doszczętnie
Michniów i zamordowano ponad
200 jej mieszkańców.
Mieszkańcy Wzdołu Rządowego i okolic chlubnie zapisali
się w walce z niemieckim okupantem. Młodzież szkolna pamięta o ofiarach tamtego okresu, pielęgnując miejsca mordów
i mogił pomordowanych.
Swoistym hołdem dla ofiar
tamtych dni było wybranie na
patrona naszej szkoły Oddziału
Armii Krajowej „Wybranieccy”.
J. Wojkowski

Zdjęcia: Archiwum szkoły

Młodzież Zespołu Szkół we
Wzdole Rządowym uczciła
pamięć ofiar pacyfikacji.
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Noc Sów w ŚPN już za nami
W kwietniu, w Świętokrzyskim Parku
Narodowym odbyła się impreza edukacyjna pod nazwą „Noc Sów”.

Zdjęcie: Archiwum ŚPN

Wydarzenie cieszyło się dość dużą popularnością, w krótkim czasie zebrano komplet
uczestników, czyli aż czterdzieści osób. Celem
imprezy była edukacja na temat niezwykłych
i tajemniczych ptaków jakimi są sowy, poznanie ich biologii oraz metod badań i sposobów
ochrony. Nabytą w trakcie prelekcji wiedzę
można było wykorzystać w praktyce podczas
nocnej wycieczki w poszukiwaniu sów. Była
to też świetna okazja do zwiedzania dzikich
zakątków Parku w porze nocnej. Impreza zakończyła się ogniskiem integracyjnym.
Serdecznie zapraszamy za rok!
/ŚPN/

Najlepsze dziewczęta
z Bodzentyna

Zawodnicy Guliwera znów
na podium!

Dnia 09.05.2018 r. w Gimnazjum w Bodzentynie
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Piłce Nożnej
Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.

Dzieci i młodzież należąca
do Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Guliwer” odnoszą coraz więcej sukcesów na podium.
W
kwietniu
zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Guliwer” uczestniczyli
w dwóch turniejach. Pierwszy –
mini Zapasy Dziewcząt i Chłopców w stylu klasycznym i zapasy
kobiet – odbył się w województwie łódzkim w miejscowości
Brzozie. Na tym turnieju w punktacji drużynowej klub wywalczył
I miejsce, natomiast najlepsze
wyniki osiągnęło aż osiemnastu
zawodników z klubu.

Podczas drugiego Turnieju
Kwalifikacyjnego w zapasach
w stylu klasycznym oraz w zapasach kobiet, który odbył się
w dniach 20-21 w Janowie Lubelskim, zawodnicy Guliwera
wywalczyli trzy medale: jeden
złoty i dwa brązowe w różnych
kategoriach wagowych.
Trenerami
prowadzącymi
szkolenia w ULKS GULIWER
są Karol Kucharczyk, Zbigniew
Płaczkowski oraz Radosław
Dutkiewicz.
Zwycięzcom turniejów serdecznie gratulujemy, a wszystkim zawodnikom życzymy samych sukcesów sportowych.
Oprac. /EŚ/

Zdjęcie: Archiwum stowarzyszenia

Zwycięską drużyną zostały
dziewczęta z Bodzentyna, które
wygrały wszystkie mecze tracąc
przy tym tylko jedną bramkę.
W sumie strzeliły dwanaście goli.
Wyniki:
Bodzentyn - Kostomłoty 7:0
Bodzentyn - Promnik 3:1

Bodzentyn - Chęciny 2:0
Najlepszymi strzelcami okazały się być Zuzanna Szweczyk,
Kinga Chrzęszczyk, Kamila
Wzorek i Wiktoria Latała, które
strzeliły po trzy bramka każda.
Gimnazjum w Bodzentynie
reprezentowały: Emilia Kita,
Martyna Jeziorska, Julia Ziomek, Zuzanna Szewczyk, Kamila Wzorek, Kinga Chrzęszczyk,
Weronika Bogacka, Weronika
Kolankowska, Wiktoria Jaguś,
Wiktoria Latała.
Trener - Mirosław Rubinkiewicz

WYDAWCA: Miasto i Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
ADRES REDAKCJI: „Głos z Bodzentyna”, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 48(41) 31-15-010.
Redaktor naczelny - Ewa Ślęczek, ewa.sleczek@bodzentyn.pl
Szata graficzna skład i druk: ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04, www.artserwis.info. Nakład - 2500 egz.
Zdjęcia, artykuły oraz propozycje tematów można przesyłać na adres e-mail: ewa.sleczek@bodzentyn.pl
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Zygmunt Sitek trener sportowców
z Bodzentyna, cz. 1
Zygmunt Sitek (1930-2014)
urodził się w Bodzentynie. Edukację szkolną rozpoczął jeszcze przed II wojną światową.
Sportem interesował się od
najmłodszych lat. Czynnie uprawiał narciarstwo, piłkę nożną,
siatkówkę i piłkę ręczną. Państwowe Liceum Pedagogiczne
w Bodzentynie ukończył w 1950
r. Rozpoczął pracę jako kierownik Szkoły Podstawowej w Bronkowicach, skąd został powołany
do odbycia zasadniczej służby
wojskowej. Ukończył szkołę
podoficerską w stopniu majora.
Po powrocie z wojska do roku
1958 był zatrudniony w Gminnej
Spółdzielni w Bodzentynie.
Pomimo że nie pracował
w zawodzie nauczyciela czynnie włączał się w działania
zmierzające do rozwoju sportu,
a przede wszystkim w tworzenie bazy sportowej dla rodzinnej
miejscowości. Został prezesem
Klubu Sportowego LZS Bodzentyn. Pozyskiwał środki i angażował się w budowę sali gimnastycznej przy budynku Liceum
Ogólnokształcącego, w budowę
boiska do piłki siatkowej i koszykówki na wzgórzu zamkowym,
małego boiska do piłki nożnej,
na którym odbywały się również rozgrywki w piłkę ręczną,
oraz w budowę stadionu „Łysicy” przy ul. Wolności. W 1958 r.
został powołany na stanowisko
starszego inspektora do spraw
sportu w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów
Sportowych w Kielcach. W tym
czasie pozyskiwał dla wielu
szkół i klubów środki finansowe
na zakup niezbędnego sprzętu
sportowego, organizował zawody zarówno w grach zespołowych, jak i sportach zimowych,
rozwijając tym sposobem swoją
sportową pasję.
W 1961 r. rozpoczął pracę w bodzentyńskim liceum
jako nauczyciel wychowania
fizycznego i przysposobienia

obronnego. Nazwisko Pana
Zygmunta do dnia dzisiejszego
kojarzy się z sukcesami i chwałą bodzentyńskiego sportu. Był
on prawdziwym jego entuzjastą. Już w rok po rozpoczęciu
pracy nauczycielskiej założył
Międzyszkolny Klub Sportowy „Jodła”, w którym młodzież
mogła rozwijać swoje sportowe
talenty, zwłaszcza w biathlonie,
narciarstwie biegowym i strzelectwie sportowym. Uczył młodzież przede wszystkim tego,
że sumienną i ciężką pracą
można osiągnąć sukces. Pasją
do sportu zaraził setki uczniów.
W 1963 r. przy pomocy swoich
zawodników zbudował strzelnicę małokalibrową przy Liceum
Ogólnokształcącym.
Pierwsze sukcesy na skalę
ogólnopolską
przyszły
już w 1964 r., kiedy to na
I Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Krynicy drużyna w składzie:
Stanisław Bis, Zygmunt Zdzymiera i Jerzy Lesisz zdobyła
I miejsce w Harcerskich Biegach
Walterowskich. W kolejnych II
Zimowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Zakopanem w 1966
r. drużyna w składzie: Marian
Comber, Stanisław Kazubiński,
Kazimierz Sosnowski i Mirosław Zieliński zajęła I miejsce.
III Zimowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej odbyły się w Bielsku
Białej w 1968 r. Drużyna chłopców: Krzysztof Telka, Marian Biskup, Zygmunt Żaczek zdobyła
I miejsce. Natomiast drużyna
dziewcząt w składzie: Alfreda
Obara, Anna Sosnowska i Zdzisława Biernacka uplasowała się
na miejscu III. Na tych igrzyskach oprócz Biegów Walterowskich rozegrano również
zawody w biegach narciarskich.
W nich drużyna: Karol Piwko,
Lech Winiarski i Ryszard Górecki zajęła VI miejsce w kraju.
O sukcesach sportowych bodzentyńskiego liceum rozpisywała się prasa ogólnokrajowa.
Oto cytat jednej z nich: Prawdziwa rewelacja to Liceum Ogólnokształcące z Bodzentyna. Zdobycie złotych medali na trzech
kolejnych igrzyskach to rzadki
i piękny wyczyn w tak trudnej
konkurencji. Trzeba bowiem nie

Czołowi zawodnicy
MKS „Jodła” Bodzentyn, pierwszy z lewej Zygmunt Sitek, 1973 r.
tylko biec na nartach, lecz jeszcze w tym czasie strzelać, rzucać granatem, pokonywać teren
skażony i wyznaczać azymut.
Tu nie wystarczy już trener biegów narciarskich. Potrzebny jest
wszechstronny pedagog. Jest
nim widocznie nauczyciel tejże
szkoły, a zarazem jej absolwent
Zygmunt Sitek. Jest nim, skoro
na przestrzeni sześciu lat potrafił przygotować trzy jednakowo
dobre, bo najlepsze w kraju zespoły.
IV Zimowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej odbyły się w 1970 r.
w Szklarskiej Porębie. Zamiast
organizowanych do tej pory Biegów Walterowskich rozegrano
po raz pierwszy w historii dwubój zimowy zwany biathlonem.
I tutaj również młodzież bodzentyńskiego liceum stanęła na wysokości zadania. Drużyna dziewcząt w składzie: Maria Zembała,
Krystyna Sosnowska i Mirosława
Basa wywalczyła złoty medal,
zaś drużyna chłopców: Andrzej
Firkowski, Bogusław Dąbrowski i Marian Jarosiński zdobyła
medal srebrny. Od tego czasu
rozpoczął się nieprzerwany ciąg
sukcesów sportowych Klubu „Jodła” Bodzentyn. Zawodnicy startujący w jego barwach odnosili
sukcesy w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
W 1975 r. w Mistrzostwach
Polski w biathlonie drużyna
w składzie: Zdzisław Toporkiewicz, Jerzy Szyda, Cezary
Wójcicki i Stanisław Skrzyniarz
zdobyła wicemistrzostwo kraju.
Również w roku 1975 odbyły się
w Kielcach Mistrzostwa Polski
w biathlonie letnim. Zawodnicy
z Bodzentyna przywieźli z tych
zawodów 5 medali. W sierpniu

tego samego roku sześciu zawodników Klubu „Jodła”, pod
kierownictwem Zygmunta Sitka,
po raz pierwszy wzięło udział
w zawodach strzeleckich poza
granicami kraju. Zawody te odbyły się w Bułgarii. Drużyna
dziewcząt : Wanda Arczewska,
Bożena Twardowska, Zofia
Telka zdobyła tam III miejsce,
a drużyna chłopców w składzie:
Adam Skrzyniarz, Ryszard Kucharczyk i Andrzej Latała zajęła
miejsce IV.
W 1976 r. na Mistrzostwach
Polski w biathlonie w Zakopanem duży sukces odniósł Adam
Skrzyniarz, który w biegu na 15
km juniorów zajął II miejsce. Na
tych samych zawodach Jerzy
Szyda zdobył dwa brązowe medale w biegu na 10 i 15 km.
To pasmo sukcesów bodzentyńskich sportowców trwało
w następnych latach.
Urszula Oettingen,
Anna Sitek

Zygmunt Sitek przygotowuje
narty do biegu, lata 70. XX w.

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Przypominamy postać
Zygmunta Sitka, zasłużonego działacza sportowego, wychowawcy i trenera
wielu sportowców z terenu
miasta i gminy Bodzentyn.

