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Dzięki inicjatywie Wolon-
tariuszy, działających przy 
Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie, w tym roku 
odbyła się kwesta na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Finał WOŚP to jednodniowa 
zbiórka publiczna, organizowana 
przez Fundację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  Odbywa 
się tradycyjnie w drugą niedzie-
lę stycznia każdego roku.  W tym 
roku, zbiórka pieniędzy przezna-

czona była na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pedia-
trycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów.

Pięć Wolontariuszek z gminy 
Bodzentyn oraz Dyrektor Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury i Tu-
rystyki – Marcin Sikorski razem 
z pracownikiem UMiG Bodzentyn, 
kwestowali w pobliżu kościołów 
w Bodzentynie i we Wzdole Rzą-
dowym. W godzinach od 8.00 do 
13.00 rozdawali charakterystycz-
ne, czerwone serduszka z białym 
napisem wszystkim tym, którzy 
w swej hojności i dobroci serca 

wrzucali pieniądze do puszek. 
W tym roku było nas niewielu, ale 
wspólnymi siłami, razem z Wami, 
drodzy mieszkańcy, uzbieraliśmy 
w sumie 3 051,49 złotych! 

Mamy szczerą nadzieję, że 
w przyszłym roku jeszcze więcej 
osób zaangażuje się w 25. Finał 
WOŚP. Wspólnie można jeszcze 
więcej osiągnąć! 

Miejsko-Gminne Centrum Kul-
tury i Turystyki pragnie serdecz-
nie podziękować Wolontariuszom 
za inicjatywę oraz zaangażowa-
nie w 24. Finał WOŚP. 

/MGCKiT/

WOŚP w naszej gminie
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Spotkania z burmistrzem 
Miasta i Gminy Bodzentyn

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Zgodnie z deklaracjami wyborczymi z mojej strony, dotyczą-

cymi kontaktów z Wami, informuję iż w miesiącach: lutym, 
marcu i kwietniu 2016 r. odbędą się kolejne zebrania so-
łeckie. W związku z tym, że nie każdy śledzi stronę inter-
netową gminy, czyta lokalną prasę, oraz odwiedza mnie w 
urzędzie, podjąłem decyzję, że dwa razy do roku odwiedzę 
wszystkie sołectwa (wiosna, jesień). 

 Czytaj, str. 3

W numerze

153. Rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego

Uroczystości, związanych 
z obchodami 153. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Stycznio-
wego odbyły się w Bodzenty-
nie.

Centralne obchody trwały 
od 22 do 24 stycznia. Rozpo-
częły się w piątek na Rynku 
w Szydłowcu, kontynuowane 
były w Suchedniowie, Bodzen-
tynie, a także w Kierzu Niedź-
wiedzim i zakończone w Wą-
chocku. 

 Czytaj, str. 2

Fundusze sołeckie
Sprawdź dokładny wykaz 

zadań realizowanych w 2016 
roku.

 Czytaj, str. 3

XIV Przegląd Małych 
Form Teatralnych

Zobacz jak młodzi artyści 
prezentowali swój kunszt ak-
torski.

 Czytaj, str. 6

Harmonogram wywozu 
odpadów w 2016 roku

Sprawdź kiedy zabierają 
śmieci w Twojej miejscowości.

 Czytaj, str. 12
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W rocznicę Powstania Styczniowego
W sobotnie popołudnie 23 
stycznia, odbył się w Bodzen-
tynie drugi etap uroczystości, 
związanych z obchodami 153. 
Rocznicy Wybuchu Powsta-
nia Styczniowego.

Centralne obchody trwały od 
22 do 24 stycznia. Rozpoczęły się 
w piątek na Rynku w Szydłowcu, 
kontynuowane były w Suchednio-
wie, Bodzentynie, a także w Kie-
rzu Niedźwiedzim i zakończone 
w Wąchocku. 

W sobotę 23 stycznia, uczest-
nicy 23. Marszu Szlakiem Po-
wstańców Styczniowych przemie-
rzyli, mimo siarczystego mrozu, 
historyczną trasę z Suchednio-
wa do Bodzentyna. Dominowała 
wśród nich młodzież ze Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”, ale nie 
zabrakło również kombatantów, 
starszych ludzi oraz grup rekon-
strukcyjnych: „Pułku Żuawów 
Śmierci” i „Kosynierów”.

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. poseł na Sejm RP – Maria 
Zuba, Wojewoda Świętokrzyski – 
Agata Wojtyszek, przedstawiciel 
Ministra Obrony Narodowej, ko-
mendant WKU w Kielcach - ppłk 
Mirosław Smerdzyński, Radni Po-
wiatu, Radni, Sołtysi i mieszkań-
cy gminy Bodzentyn.

Piechurzy w samo południe 
dotarli do Wzdołu Rządowego, 
gdzie w Zespole Szkół im. Od-
działu AK „Wybranieccy” mogli 

odpocząć, oglądając przygotowa-
ne przez dzieci Jasełka. Po spo-
tkaniu opłatkowym i posiedzeniu 
Kapituły Marszu, wszyscy uczest-
nicy udali się dalej, do Bodzen-
tyna. Tam, pod siedzibą Urzędu 
Miasta i Gminy, dołączyły poczty 
sztandarowe, uczniowie naszych 
szkół, władze samorządowe oraz 
zaproszeni goście. Na Dolnym 
Rynku maszerującą defiladę za-
siliła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Bodzentyn, która grając na 
przedzie pochodu poprowadziła, 
wszystkich na Górny Rynek.

Rozpoczynając uroczystości 
Burmistrz powiedział: – W dzie-
jach Polski było wiele trudnych 
momentów, ale ten miał szczegól-
ne znaczenie. Dlatego nie można 
zapominać o tych, którzy polegli 
na polu bitwy. – Ponadto, zwrócił 
uwagę, iż: - Tradycja to niezwykle 

ważny moment w historii. Dlatego 
też, dziś wracamy pamięcią do 
tych szczególnych wydarzeń. 

Podczas uroczystości odsło-
nięto i poświęcono wierną replikę 
polskiego Orła Białego z począt-
ków lat 60. XIX wieku na budyn-
ku Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki. Orzeł powstał 
z inicjatywy Społecznej Rady 
Kultury, Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego 
oraz Polityki Społecznej Miasta 
i Gminy Bodzentyn, a zwłaszcza 
prawnuka powstańca Wojciecha 
Aniołkiewicza, Witolda Combra, 
przy wsparciu Burmistrza Dariu-
sza Skiby. Historię powstania go-
dła – Orła Białego w nawiązaniu 
do wypadków Powstania Stycz-
niowego przedstawiła w trakcie 
uroczystości dr hab. prof. UJK 
Urszula Oettingen.

Ponadto, podczas uroczy-
stości wręczono odznaczenia 
członkom Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” za trzy- i pięciokrotne 
uczestnictwo w Marszu Szla-
kiem Powstańców Styczniowych, 
a nowi członkowie wstępujący 
w szeregi Związku, uroczyście 
złożyli przyrzeczenie strzeleckie.

Pod koniec uroczystości do-
wódca „Żuawów Śmierci” odczy-
tał apel poległych, który został 
zwieńczony honorową salwą. Na-
stępnie delegacje złożyły wieńce 
przy tablicy upamiętniającej 150. 
Rocznicę Wybuchu Powstania 
Styczniowego.

Mimo, iż mróz wszystkim da-
wał się we znaki, to wśród uczest-
ników marszu panował duch 
patriotyczny, który pomógł im po-
konać daleką i trudną drogę.

/EŚ/

Dokończenie ze str.1

W naszej gminie są 23 Sołec-
twa plus Miasto Bodzentyn. Ła-
two można wyliczyć, że w ciągu 
4 lat, odbędę 192 oficjalne spo-
tkania z mieszkańcami naszej 
gminy. 

Dodatkowo, ilość nieplano-
wanych spotkań związanych z 
różnymi uroczystościami patrio-
tycznymi, szkolnymi, kościelny-
mi, sportowymi itd., szacuję na 
około 200.

Mam nadzieję, że frekwencja 
na zebraniach sołeckich będzie 
wysoka, ponieważ stworzą oka-
zję do zadania pytań, podziele-
nia się swoimi rozterkami oraz 

rozwiania wątpliwości i speku-
lacji.

W mojej opinii, taka inicjaty-
wa jest konieczna, gdyż pod-
czas dyskusji wiele można 
osiągnąć. Liczę na zdrową de-
batę o problemach, potrzebach i 
planowanych sukcesach Naszej 
Gminy. Jestem również gotowy 
do przyjęcia konstruktywnej kry-
tyki, która powinna mobilizować 
każdą ze stron.

Poniżej w tabeli przedsta-
wiam terminy najbliższych spo-
tkań. Wszelkie zmiany na bie-
żąco będą monitorować sołtysi 
przy ścisłej współpracy ze mną.

Dariusz Skiba
burmistrz MiG Bodzentyn

Spotkania z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Bodzentyn

Sołectwo data godz. miejsce
Św. Katarzyna 7 luty (N) 18.00 Szkoła
Hucisko 17 luty (Śr) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Sieradowice 18 luty (Cz) 16.30 Świetlica
Śniadka 18 luty (Cz) 18.00 Szkoła
Podgórze 20 luty (So) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Celiny 20 luty (So) 18.00 Mieszkanie sołtysa
Orzechówka 24 luty (Śr) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Wzdół Parcele 24 luty (Śr) 18.00 Szkoła
Ściegnia 25 luty (Cz) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Kamieniec 25 luty (Cz) 18.00 Mieszkanie sołtysa
Wiącka 27 luty (So) 16.30 Świetlica
Wzdół Rządowy 27 luty (So) 18.00 Szkoła
Siekierno 3 marzec (Cz) 16.30 Świetlica
Leśna 3 marzec (Cz) 18.00 Szkoła
Dąbrowa D. 5 marzec (So) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Dąbrowa G. 5 marzec (So) 18.00 Mieszkanie sołtysa
Wzdół Kolonia 10 marzec (Cz) 16.30 Szkoła
Podmielowiec 10 marzec (Cz) 18.00 Świetlica/mieszk. sołtysa*
Wola Szczygiełkowa 12marzec (So) 18.00 Szkoła
Wilków 19 marzec (So) 18.00 Świetlica
Psary Kąty 20 marzec (N) 17.00 Szkoła/mieszk. sołtysa*
Psary St. Wieś 20 marzec (N) 17.00 Szkoła
Podłazy 20 marzec (N) 17.00 Szkoła/mieszk. sołtysa*
Bodzentyn 3 kwiecień N) 18.00 MGCKiT

* sołtys poinformuje o miejscu spotkania
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Fundusze sołeckie

Realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku

Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota przypadająca 
na sołectwo (zł)

Wykonano na kwotę 
(zł)

Podgórze Budowa oświetlenia publicznego 11 978,90 11 978,90

Wilków Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Św. Katarzynie 28 252,10 28 252,10

Psary Podłazy
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły
Zakup i montaż parapetów do SP w Psarach Starej Wsi
Zagospodarowanie i remont budynku położonego na działce 522/2

12 459,18

21 468,96
(Bilety na dowóz dzie-
ci wraz z Psary Kąty)

5 921,45

Psary Stara Wieś
Zakup budynku na działce nr 156/2
Zakup i montaż parapetu do szkoły oraz montaż bramy wjazdowej
Zakup materiału na altankę

19 041,92 17 881,52

Wzdół Parcele Remont drogi w kierunku Skorucina
Remont mostku na drodze do studni głębinowej 11 018,32 Wykonano ze środ-

ków na remonty dróg

Dąbrowa Dolna Zagospodarowanie placu na działkach nr 290/2 i 290/3 – wyrównanie tere-
nu oraz wykonanie ogrodzenia 14 323,81 14 323,80

Święta Katarzyna Remont Ośrodka Zdrowia
Wymiana bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie 25 878,92 19 668,70

Leśna Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Leśnej 26 613,48 24 723,00

Siekierno Wymiana okien
Wyposażenie świetlicy 15 030,12 15 030,12

Psary Kąty 
i Podlesie

Pokrycie kosztów dojazdu dzieci z klas 1-6 do Szkoły Podstawowej w Psa-
rach Starej Wsi 18 533,38

21 468,96
(Łącznie z Psary Pod-
łazy na dowóz dzieci)

Celiny Zakup działki rolnej na potrzeby sołectwa 13 928,29 13 928,29

Podmielowiec
Modernizacja oświetlenia w miejscowości Podmielowiec i Nowa Wieś
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z przyłęczami (3 lampy) 
w miejscowości Kamionka i Skorucin

12 459,18 6 460,00

Wola Szczygieł-
kowa Zakup tablicy interaktywnej i komputerów 22 827,70 21 940,00

Sieradowice Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Remont garażu OSP Sieradowice 21 245,58 21 230,00

Hucisko Wykonanie oświetlenia ulicznego 11 724,62 11 700,00

Śniadka Wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Śniadce Drugiej 18 985,41 17 980,00

Wzdół Kolonia Wymiana pokrycia dachowego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej 15 510,40 14 900,00

Wzdół Rządowy Remont dróg gminnych we Wzdole Rządowym 21 584,60 11 685,00

Sciegnia

Wykonanie mostku na drodze nr 292/1, 293/2
Wykonanie mostku na drodze dojazdowej po posesji nr 47b, 47c, 46
Położenie płyt betonowych oraz wyrównanie drogi dojazdowej do pól 
pomiędzy posesjami 2 i 3

11 329,09 11 329,09

Orzechówka Wykonanie oświetlenia sołectwa 10 707,55 10 707,55

Kamieniec Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa 11 809,38 Wykonano ze środ-
ków na remonty dróg

Wiącka Ocieplenie budynku, wykonanie elewacji i wymiana pokrycia dachowego 21 697,61 21 398,44

Dąbrowa Górna Wykonanie placu zabaw dla dzieci
Zamontowanie siatki ogrodzeniowej przy boisku oraz piłkochwytów 17 064,27 17 064,27

OGÓŁEM 394 003,81 339 571,19

Fundusze sołeckie to 
pieniądze wyodrębnio-
ne z budżetu gminy, 
o przeznaczeniu któ-
rych decydują bezpo-
średnio mieszkańcy 
sołectw na zebraniach 
wiejskich. 

Do 2014 roku środki te były 
zabezpieczane w budżecie, 
natomiast zdecydowanie go-
rzej było z ich realizacją (część 
mieszkańców nazywała je „wir-
tualnymi”).

W budżecie na 2015 rok, na 
realizację zadań wskazanych 
przez mieszkańców poszcze-

gólnych sołectw, przeznaczono 
kwotę 394 003, 81 zł, a wyko-
nano na kwotę 339 571,19 zł 
(86,18%). 

Wyodrębnienie środków na 
Fundusz Sołecki w swoim bu-
dżecie, pozwala gminie ubiegać 
się o zwrot części poniesionych 
wydatków. Zgodnie z ustawą, 

gmina otrzymuje ze środków 
rządowych zwrot 40% wydat-
ków, wykonanych w ramach 
Funduszu Sołeckiego. 

Dokładny wykaz zadań reali-
zowanych w 2015 roku oraz ich 
wartość przedstawia załączona 
poniżej tabela.

/Andrzej Jarosiński/
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W Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn, od 18 stycznia 
można otrzymać darmową po-
moc prawną.

Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
naszej gminy, podjął decyzję 
o utworzeniu punktu darmowych 
porad prawnych finansowanych 
z budżetu gminy. Ta bezpłat-
na pomoc obejmuje wszystkich 
mieszkańców gminy. Adwokat 
Konrad Kamiński przyjmuje w sie-
dzibie Urzędu w Bodzentynie (ul. 
Suchedniowska 3) w każdy po-
niedziałek w godzinach 10.00 – 
12.00. Porady nie dotyczą tylko 
podmiotów gospodarczych. 

Osoby zainteresowane pro-
szone są o kontakt pod nume-
rem telefonu: (41) 311-55-11 
celem zapisu.

Dla porównania, warto wspo-
mnieć, iż darmowe porady praw-
ne udzielane są również w ośmiu 
punktach na terenie powiatu kie-
leckiego. Organizowane są przez 

Starostę kieleckiego. Najbliższy 
punkt znajduje się w Górnie. 
Więcej informacji można uzyskać 
na stronie Starostwa Powiatowe-
go. Natomiast są one finansowa-
ne z budżetu Państwa. Różnica 
w dostępie do tej bezpłatnej 
pomocy, polega na tym, że na 
pomoc mogą tylko liczyć osoby, 
które w okresie roku poprzedza-
jącym przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej, osoby do 
26. roku życia i te, które ukończy-
ły 65 lat, a także kombatanci, we-
terani i posiadacze Karty Dużej 
Rodziny oraz osoby, które w wy-
niku klęsk żywiołowych, katastrof 
naturalnych lub awarii technicz-
nych znalazły się w sytuacji za-
grożenia lub poniosły straty.

/EŚ/

Darmowe porady prawne dla mieszkańców

Szkolenie dla Przedsiębiorców 
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OGŁOSZENIE
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewi-

cach Powiatowy Zespół Doradczy w Kielcach organizuje kurs 
dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwacza. Kurs odbędzie się 26.02.2016 roku 
(piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn o godz. 10.00. 

Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest niezbęd-
ne podczas kontroli PIORiN oraz ARiMR.

Wszelkie informacje i zapisy w Urzędzie Gminy Miasta i Gminy 
Bodzentyn w pokoju nr. 1 lub pod numerem telefonu: 783 282 292

Ponadto, warto przypomnieć mieszkańcom gminy, że w UMiG 
Bodzentyn, w Referacie Rolnictwa (p. 01) udzielane są bezpłatne 
konsultację przez pracownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, starszego doradcę – mgr inż. Damiana Szpaka. 

W ramach konsultacji mieszkańcy mogą uzyskać pomoc i/lub in-
formację w zakresie: wypełnianiu wniosków, restrukturyzacji małych 
gospodarstw, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, produkcji, rolnictwa, itp.

Konsultację odbywają się co dwa tygodnie, w poniedziałki, w go-
dzinach 8.00 – 14.00.

Wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 

783 282 292.

Dnia 12 stycznia 2016 r. 
w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny, odbyło się szkolenie 
dla Przedsiębiorców 
z gminy Bodzentyn na 
temat pozyskiwanie 
środków unijnych.
Spotkanie poprowadzili spe-

cjaliści od zdobywania środków 
unijnych: przedstawiciel Depar-
tamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego woj. 
Świętokrzyskiego – p. Artur Ko-

smala; przedstawiciel Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kielcach  
– p. Marta Rojek oraz Dyrektor biu-
ra Lokalnej Grupy Działania „Wokół 
Łysej Góry” – p. Justyna Drogosz.

Prelegenci wyjaśnili uczest-
nikom, w jaki sposób oraz gdzie 
można starać się o pomoc. Po-
nadto, opowiedzieli dlaczego war-
to składać projekty na dofinanso-
wanie swojego przedsiębiorstwa 
oraz jakie stwarza dodatkowe 
możliwości. 

/EŚ/

Szkolenie rolników

W Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie, 20 stycz-
nia 2016 r., odbyło się 
szkolenie dla właścicieli 
gospodarstw agrotury-
stycznych i zainteresowa-
nych osób. 
Organizatorami szkolenia byli 

Miejsko-Gminne Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Bodzentynie oraz 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach. 

Szkolenie prowadzili pracowni-
cy ŚODR, mgr inż. Alicja Śmiech 

i mgr inż. Damian Szpak. Na szko-
leniu omówiono funkcjonowanie 
zagród edukacyjnych jako innowa-
cyjnej działalności na obszarach 
wiejskich, a także uwarunkowania 
formalno-prawne związane z ich 
funkcjonowaniem. Drugi tema-
tem, jaki został poruszony doty-
czył wykorzystania alternatywnych 
produkcji zwierzęcych jako dodat-
kowe źródło dochodu w gospo-
darstwie agroturystycznym. Do-
datkowo, uczestnikom szkolenia 
przybliżono wybrane zwierzęta 
gospodarcze, a także wspomnia-
no o możliwościach wsparcia fi-
nansowego dla rolników. 

/EŚ/
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Gospodarze spotkania - 
Stowarzyszenie „Wzdol-
skie Kołowrotki” bardzo 
ciepło i serdecznie przy-
jęli zaproszonych gości, 
a w szczególności oso-
by starsze i samotne.
Spotkanie było również okazją 

do złożenia szczególnych ży-
czeń, wyjątkowym gościom, czyli 
członkom Koła Gospodyń Wiej-
skich „Wzdolanie”, gdyż u schył-
ku 2015 roku, minęło 90 lat od 
momentu ich powstania. Gratula-
cje i życzenia zdrowia oraz wszel-
kiej pomyślności na dalsze lata, 
na ręce wieloletniej Pani Prezes 
Marii Miziewicz, złożyli Burmistrz 
Dariusz Skiba, Jego Zastępca 
– Andrzej Jarosiński oraz radni 
powiatu kieleckiego Józef Szcze-
pańczyk i Janusz Wojkowski.

SPOTKANIE NOWOROCZNE WE 
WZDOLE

10 stycznia 2016 roku, 
w kościele parafialnym 
w Łącznej odbył się III 
Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek.
W bożonarodzeniowej scenerii 

zaprezentowało się 16 wykonaw-
ców – zespoły ludowe, soliści i chór. 
Naszą gminę reprezentowały: Dzie-
cięcy Zespół Folklorystyczny Minia-
turka, Stowarzyszenie Wzdolskie 
Kołowrotki, Stowarzyszenie Dąbro-

wa, Zespół Pieśni i Tańca Wilkowia-
nie oraz Chór Kameralny Quodlibet.

Przygotowaniem naszych re-
prezentantów i oprawą muzycz-
ną zajął się Szczepan Królikow-
ski, instruktor muzyczny Miejsko 
– Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie.

Zespoły prezentowały różne-
go rodzaju kolędy i pastorałki, 
począwszy od tych starodaw-
nych, przez tradycyjne kolędy, 
aż po współczesne wykonania. 

Po zakończeniu przeglądu, 
głos zabrał wójt gminy Łączna, 
który docenił Dziecięcy Zespół 
Folklorystyczny Miniaturka. Do-
strzegł w dzieciach potencjał 
i wyraził nadzieję, że Zespół po-
jawi się również za rok.

Nagrodę specjalną, czyli Pu-
char Starosty Skarżyskiego otrzy-
mał Chór Kameralny Quodlibet. 
Pozostali wykonawcy otrzymali 
pamiątkowe statuetki i upominki.

/Klaudia Łakomiec/

III Przegląd Kolęd 
i Pastorałek w Łącznej

Świąteczny kiermasz

Stowarzyszenie Roz-
woju Miejscowości 
Wola Szczygiełkowa 
prezentowało swoje 
wyroby rękodzielnicze 
na kiermaszu wyrobów 
i ozdób świątecznych, 
które odbyło się 3 grud-
nia 2015 r. w Starostwie 
Powiatowym.
W ramach Stowarzyszenia 

Rozwoju Miejscowości Wola 
Szczygiełkowa  od października 
2015 roku, działa grupa ręko-
dzielnicza. W jej skład wchodzi 
10 pań, które zainspirowane pra-
cami E. Zacharskiej i jej mamy, 
postanowiły spróbować swoich 
sił i talentu w papieroplastyce. 

Dzięki entuzjaźmie i zapa-
le pań, powstała całkiem spora 
kolekcja, która została zapre-
zentowana podczas kiermaszu 
wyrobów i ozdób świątecznych, 
zorganizowanym w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach. Więk-
sze doświadczenie konkuren-
cji oraz spore zróżnicowanie 
asortymentu, nie przeszkodziło 
w udanym debiucie na tak presti-
żowym kiermaszu. Sam wicesta-
rosta Zenon Janus nabył jedną 
z naszych kolorowych bombek. 

Nasze panie: Elżbieta Cho-
roś, Agnieszka Wrona i Agata 
Góźdź, prezentowały się pięknie 
w nowych strojach i skutecznie 
zachęcały do zakupienia swoich 
wyrobów.

Udział w kiermaszu był dla 
naszego Stowarzyszenia nie-
śmiałą promocją podejmowa-
nych w tym zakresie działań. 
Sprawił nam wszystkim wiele ra-
dości i satysfakcji oraz utwierdził 
w przekonaniu, że warto rozwi-
jać własne zdolności i pasje. 

/Bożena Wyglądacz/
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Nie zabrakło też gorących ży-
czeń od mieszkańców oraz rad-
nych, a „Wzdolskie Kołowrotki” 
zaśpiewały „100 lat”. Zaskocze-
ni Członkowie KGW „Wzdola-
nie” nie ukrywali łez wzruszenia. 

Na dalszą część spotkania 
gospodarze przygotowali  kolej-
ną niespodziankę, czyli piękny 
program artystyczny pt. „Ku-
soki”, który został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Wspólne śpiewanie nie tylko 
kolęd i pastorałek, wszystkich 
zebranych zbliżyło i zmobilizo-
wało to zaprezentowania swo-
jej twórczości. Panie z KGW 
„Wzdolanie” zaprezentowały 
skecz oraz kilka piosenek na 
ludową nutę, a Marta Stojecka 
opowiedziała balladę „O Aloj-
zym Kurku”, której słowa napi-
sała ś.p. Aleksandra Biskup. 

/Danuta Skrzeczyna/ Zd
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XIV Przegląd Małych Form Teatralnych

Coroczna impreza, tym 
razem odbyła się dn. 12 
stycznia 2016 r. w Miej-
sko-Gminnym Centrum 
Kultury i Turystyki w Bo-
dzentynie. 
W Imprezie wzięło udział 11 

zespołów ze szkół i przedszko-
li z terenu gminy Bodzentyn. 
Na scenie MGCKiT uczniowie 
zaprezentowali nie tylko świą-
teczne spektakle teatralne, ale 
i patriotyczne, kabaretowe oraz 
bajki. Podczas otwarcia głos 
zabrał Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn – Dariusz Skiba, Dy-
rektor Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury i Turystyki – Marcin 
Sikorski, którzy serdecznie po-
witali wszystkich zebranych na 
tym szczególnym wydarzeniu 
i życzyli udanej zabawy.

Serie występów rozpoczę-
ła grupa artystyczna ze Szkoły 
Podstawowej w Św. Katarzynie. 
Grupa liczyła 22 uczniów i skła-
da się z uczniów klas IV, V, VI. 
Uczniowie przygotowali pro-
gram artystyczny pt. „Kocham 
Cię Polsko”, który się składał 
z poezji o tematyce patriotycz-
nej oraz pieśni żołnierskich. 
Opiekunami grupy artystycznej 
są: Pani Magdalena Skrzeczyna 
i Pan Robert Puchała.

„Bractwo Świętokrzyskie” 
ze szkoły w Woli Szczygieł-
kowej przedstawiło bożona-
rodzeniowy program pt. „Jest 
taki dzień” pod kierunkiem 
pań: Jolanty Pióro i Agaty Bzy-

Przedszkolaki z Bodzentyna 

mek. Bractwo liczy 23 uczniów 
klas I, II i III.

Kolejne Jasełka przygotowały 
„Leśne Skrzaty” ze Szkoły Pod-
stawowej Leśna Stara Wieś. Ze-
spół ten liczy 13 uczniów z klas 
V i VI. Przygotowany przez dzieci 
program, to tradycyjne widowi-
sko bożonarodzeniowe, które 
przybliżyło widzom tradycje zwią-
zane z tym wyjątkowym okresem 
w roku. Opiekunami dziećmi jest 
ks. Adam Bałchanowski oraz 
Pani Aleksandra Basa. 

Również Jasełka przygoto-
wały „Skrzaty” ze Szkoły Pod-
stawowej w Śniadce. Zespół 
składa się z młodych, ambitnych 
artystów z klas I-III oraz oddzia-
łu przedszkolnego. Opiekunami 
programu pt. „Maleńka Miłość 
w żłobie śpi” są Panie: Ewa 
Zdzymira, Małgorzata Lasek 
oraz Katarzyna Boszczyk.

Z kolei „Wesołe Dzieciaki” 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Psa-
rach Starej Wsi przygotowały 
dość nietypowe Jasełka, w któ-
rych przekonywały wszystkich 
widzów, że „Każdy może być 
Święty”. Opiekunami programo-
wymi są Panie Iwona Wilk oraz 
Małgorzata Sikora.

Kolejny zespół liczył aż 35 
osób, w którego skład wcho-
dzą uczniowie klas IV, V i VI ze 
Szkoły Podstawowej we Wzdole 
Rządowym. Jasełka, które przy-
gotowali uczniowie również mia-
ły swój indywidualny charakter. 
Program „Poszukiwanie Nowo-

narodzonego” został przygoto-
wany pod kierunkiem Pań Alicji 
Łapki, Barbary Kręcisz i Pana 
Tomasza Łukowca. 

Przedszkolaki z Samorządo-
wego Przedszkola we Wzdole 
Rządowym, które nazywają się 
„Smerfy”, przygotowały insce-
nizację utworu „Zimowe kwiaty” 
połączoną ze śpiewaniem pio-
senki o zimie i tańcem poleczki 
do utworu „Buli”. 

Oczywiście na przeglądzie 
form teatralnych nie mogło 
zabraknąć młodzieży. Kolej-
ny występ należał do „Gim-
nazjalnej Grupy Kabaretowej” 
z Publicznego Gimnazjum we 
Wzdole Rządowym. Pięcio-
ro uczniów z klasy III zapre-
zentowało przedstawienie pt. 
„Podróże kształcą”, w którym 
w humorystyczny sposób poka-
zano zabawne sytuacje związa-
ne z różnymi zakątkami świata. 
Opiekunem grupy jest Pani Mał-
gorzata Tusznio-Lech.

„Krasnoludki” z Samorzą-
dowego Przedszkola w Bo-
dzentyna pod kierunkiem pani 
Ireny Łakomskiej przygotowały 
spektakl słowno-muzyczny pt. 
„Krasnal, Jesień i Poziomki”. 
Pięciolatkowie z wielkim zaan-
gażowaniem wcieliły się w wy-
znaczone role i pokazali zmiany 
zachodzące w lesie, gdy lato się 
kończy, a zaczyna się jesień. 
Pani Jesień panująca w lesie 
przypominała wszystkim zwie-
rzątkom o przygotowaniach 
do nadchodzącej zimy. Piękne 

barwne stroje oraz wspaniała 
gra aktorska maluchów przykuła 
bardzo uwagę publiczności. 

Kolejny Zespół - „Święto-
krzyska dziatwa” liczy 18-stu 
członków z klas III ze Szkoły 
Podstawowej w Bodzentynie. 
Uczniowie przygotowali insce-
nizację, w której podkreślali 
jak ważna i istotna jest nauka. 
Walercia – główna bohaterka 
– zrozumiała to dopiero wtedy, 
gdy zaczęła pomagać w liczeniu 
Pani Jesień i nie umiała sobie 
poradzić z niektórymi zadania-
mi. Inscenizacja została przy-
gotowana pod kierunkiem pań 
Anny Kołomańskiej oraz Doroty 
Kozłowskiej.

Ostatnim zespołem występu-
jącym na scenie byli uczniowie 
bodzentyńskiego gimnazjum. 
Grupa 9-ciu osób należy do 
szkolnego zespołu wokalnego, 
który często reprezentuje szkołę 
na akademiach i różnych uro-
czystościach pokazując swoje 
umiejętności aktorskie. Tym 
razem gimnazjaliście przygoto-
wali „Bajkę o Starym i Nowym 
Roku”. Żegnając Stary Rok, wi-
tali Nowy, młodszy rok, któremu 
ofiarowali dwanaście prezentów 
na każdy miesiąc. 

Wszystkie zespoły z rąk 
władz gminnych otrzymały pa-
miątkowe statuetki, które przez 
następny rok będą im przypomi-
nać o występie na scenie Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie. 

/EŚ/
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Gimnazjaliści z Bodzentyna Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wzdole RządowymUczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leśnej Starej Wsi

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Śniadce

Przedszkolaki ze Wzdołu Rządowego Gimnazjaliści ze Wzdołu Rządowego
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Do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bodzentynie, 
wpłynęło zgłoszenie 
o potrzebie udzielenia 
pomocy pewnej rodzinie. 
Po przeprowadzeniu wywia-

du środowiskowego, pracowni-
cy socjalni zastali bardzo trud-
ną sytuację życiową tych osób. 
W związku z tym, za zgodą 
Pana Burmistrza, pracownicy 
socjalni, aby ich wspomóc, za-
inicjowali akcję zbiorki pienię-
dzy wśród pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy. 

Pracownicy MGOPS, cieszyli 
się bardzo mogąc przygotować 
niespodziankę w postaci świą-
tecznej paczki dla tej rodziny.

Z zebranych pieniędzy, za-
kupione zostały artykuły żywno-
ściowe (m.in.: cukier, olej, mąka, 

makarony, ryż, majonez, dżemy, 
herbata, przyprawy, miód, sło-
dycze) oraz chemiczne (m.in.: 
proszek do prania, płyn do my-
cia naczyń, płyn do płukania).

Podczas zakupów, pracowni-
cy socjalni nie zapomnieli rów-
nież o miłej niespodziance dla 
każdego członka rodziny. Do-
rośli otrzymali komplet pościeli 
i ręczników, natomiast najmłodsi 
członkowie rodziny: grę plan-
szową i zabawkowy samochód.

Wśród prezentów dla człon-
ków rodziny, nie mogło zabrak-
nąć upominków dla najmłod-
szego, jeszcze nienarodzonego 
dziecka. Przyszła mama ma-
luszka ucieszyła się z kocyku, 
ubranek, pampersów i zabawki.

Pracownicy socjalni podaro-
wali świąteczną paczkę, która 
była bardzo miłą niespodzian-
ką. Z twarzy dzieci nie znikał 

uśmiech, a w Naszych sercach 
pojawiła się radość – dlatego, 
że mogliśmy pomóc.

Pracownicy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bodzentynie, serdecz-
nie dziękują wszystkim, którzy 
przyłączyli się do akcji „Mikołaj” 

i składają wszystkim najlepsze 
życzenia w Nowym Roku. 

Warto pamiętać, że Boże 
Narodzenie to magiczny czas, 
w którym warto pamiętać o po-
mocy potrzebującym.
/Pracownicy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej/

„Leśnianie” grają z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy w Kielcach
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10 stycznia na scenie 
Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, charytatyw-
nie wystąpił zespół „Le-
śnianie”, wspierając tym 
samym Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.
Deszczowa pogoda i tym ra-

zem nie stanowiła przeszkody 
dla Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. Na scenie Staro-
stwa Powiatowego w Kielcach, 
zabawę i licytacje przeprowa-
dziła Pani Beata Piotrowska
-Wróbel - Kierownik Referatu 
Kultury Starostwa Powiatowe-
go, która gorąco zachęcała do 
licytowania i wspierania akcji.

Wśród występujących arty-
stów nie zabrakło reprezenta-
cji z gminy Bodzentyn. Zespół 

„Leśnianie”, podczas występu 
porwał widownię do wspólnej 
zabawy w rytm folklorystycznej 
muzyki. W repertuarze zapre-
zentowali pieśni ludowe i tań-
ce z naszego regionu. Występ 
został nagrodzony gromkimi 
brawami.

Jak przyznają sami członko-
wie zespołu, nie straszny jest 
im mróz i śnieg, gdy występują 

w tak szczytnym celu. Ponadto 
są dumni, iż to właśnie ich ze-
spół, został wyróżniony i zapro-
szony do wspólnego kwestowa-
nia.

Członkowie zespołu „Le-
śnianie” zgodnie przyznają, że 
zawsze chętnie biorą udział 
w różnego rodzaju akcjach cha-
rytatywnych.

/DZ/

Świąteczna akcja „Mikołaj”
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Odwiedziny Świętego Mikołaja
12 grudnia 2015 roku 
w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Bodzentynie, 
zostały zorganizowane 
Mikołajki dla dzieci 
z gminy Bodzentyn.
Co prawda za oknami brak 

śniegu, a pogoda tego dnia była 
iście Wielkanocna, to i tak Miko-
łaj przybył ze swoimi pomocni-
kami. 

Dyrektorzy oraz nauczyciele 
ze szkół z gminy Bodzentyn, wy-

typowali 100 dzieci do spotkania 
z Mikołajem. Najmłodszych oraz 
ich rodziny bardzo serdecznie 
powitał Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn -  Pan Dariusz 
Skiba oraz Dyrektor Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie - Pan 
Marcin Sikorski. 

Zabawa rozpoczęła się od 
spektaklu „Zimowy czas” w wy-
konaniu teatru „Patigo”. Akto-
rzy wprowadzili najmłodszych 
w zaczarowany świat dwóch 
elfów - energicznego Mieszka 

i błyskotliwej Martynki - przybli-
żając jednocześnie w zabawny 
i magiczny sposób pracę po-
mocników świętego Mikołaja. 
W oczekiwaniu na Mikołaja 
tańczyli i śpiewali piosenki za-
chęcając dzieci do wspólnej 
zabawy. 

To nie był jednak koniec atrak-
cji. Gdy aktorzy dostali gromkie 
brawa na scenie pojawił się dłu-
go wyczekiwany Mikołaj z wor-
kiem pełnym prezentów. Każde 
z dzieci otrzymywało prezent, 
po czym siadało Mikołajowi na 

kolanach do wspólnego pamiąt-
kowego zdjęcia. 

Organizatorami oraz spon-
sorami słodkich upominków 
dla najmłodszych byli: Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bodzentynie oraz 
Miejsko-Gminne Centrum Kul-
tury i Turystyki w Bodzentynie. 
Dziękujemy za pomoc Miejsko
-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Bodzentynie. Był to dzień pe-
łen radości i uśmiechów. 

/Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Turystyki/

Spotkanie wigilijne w Woli 
Szczygiełkowej

W dniu 20 grudnia 2015 
roku w Szkole Podstawo-
wej w Woli Szczygiełkowej 
odbyło się przygotowane 
przez Stowarzyszenie Roz-
woju Miejscowości Wola 
Szczygiełkowa, spotkanie 
opłatkowe dla starszych 
i samotnych mieszkańców 
miejscowości.
W uroczystości uczestniczy-

li Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn P. Andrzej 
Jarosiński oraz proboszcz pa-
rafii Dębno, ksiądz Marian Ja-
kubowski. Z życzeniami dla 
mieszkańców Woli Szczygieł-
kowej przybył także Burmistrz 
MiG Bodzentyn P. Dariusz Skiba 

z małżonką oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej P. Wojciech 
Kózka. 

Spotkanie upłynęło w cie-
płej i świątecznej atmosferze. 
Wspólna modlitwa, łamanie się 
opłatkiem i życzenia płynące 
z głębi serca wzruszyły nie jed-
ną osobę. Na spotkaniu wigilij-
nym nie mogło zabraknąć pięk-
nych i niekiedy zapomnianych 
już kolęd oraz pastorałek, które 
zaśpiewali „Wolanie”.

Ponadto, przez cały czas 
można było również nabyć 
ozdoby świąteczne własnoręcz-
nie wykonane przez członkinie 
stowarzyszenia grupę rękodziel-
nicza. W tym celu, trwał zorgani-
zowany kiermasz. 

Przy świątecznie zastawio-
nym stole, przygotowanym 
przez Panie ze stowarzyszenia, 
nie zabrakło wspólnego śpiewa-
nia i rozmów w gronie przyjaciół 
i znajomych. Przedświąteczna 
uroczystość stała się okazją do 
wspólnego przeżywania Naro-
dzenia Pańskiego oraz integra-

cji lokalnego środowiska.
Zarząd Stowarzyszenia ser-

decznie dziękuje gościom przy-
byłym na uroczystość wigilijną 
oraz wszystkim, którzy przyczy-
nili się do przygotowania tej uro-
czystości. 

/Bożena Wyglądacz/
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Artystyczny Program 
Profilaktyczny Uzależ-
nień w szkołach w Bo-
dzentynie

W Szkole Podstawowej 
w Bodzentynie, uczniowie 
klas 4-6 oraz uczniowie gim-
nazjum im. mjr. Jana Piwni-
ka „Ponurego” wzięli udział 
w koncercie profilaktycznym. 
Występ odbył się w ramach 
Artystycznego Programu Pro-
filaktycznego Uzależnień „An-

tymina – nie daj się wystero-
wać na minę”.

Zajęcia udało się zorganizo-
wać dzięki współpracy z kierowni-
kiem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bodzenty-
nie, panią Barbarą Dulębą. 

Gimnazjum, ponadto zorga-
nizowało spotkanie rodziców 
z przedstawicielem policji, któ-
rego celem było dostarczenie 
podstawowej wiedzy na temat 
dopalaczy.

/EŚ/
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Akcja „Gwiazdkowe serce”
Tradycyjnie już w Szkole 
Podstawowej w Św. 
Katarzynie Samorząd 
Uczniowski zorganizo-
wał przedświąteczną 
akcję charytatywną pod 
hasłem „Gwiazdkowe 
serce”. 
W ten wyjątkowy, przedświą-

teczny czas nie możemy prze-
chodzić obojętnie obok tych, 
którzy potrzebują naszej pomo-
cy i wsparcia. Pomagając, spra-
wiamy radość innym, a sami zy-
skujemy wiele satysfakcji. 

Zbiórka artykułów spożyw-
czych przeprowadzona została 
w miejscowych sklepach, gdzie 
- dzięki życzliwości właścicieli - 
do specjalnie przygotowanych 

kartonów darczyńcy składali 
produkty o długim terminie przy-
datności do spożycia. Chętnie 
i z dużym zaangażowaniem do 
akcji włączyli się też wszyscy 
uczniowie naszej szkoły oraz 
przedszkolaki. Przynosili sło-
dycze i produkty potrzebne do 
przygotowania świątecznych 
smakołyków. Członkowie Sa-
morządu Uczniowskiego po-
segregowali zebrane artykuły, 
a następnie przygotowali z nich  
10 paczek, które zostały ofiaro-
wane potrzebującym rodzinom 
uczniów naszej szkoły.

Składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy 
okazali serce i wspierali naszą 
akcję.

/Samorząd Uczniowski/

Działania profilaktyczne w szkołach
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W Gimnazjum im. mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego” 
w Bodzentynie uczymy 
tolerancji, zapobiegamy 
uzależnieniom.
Uczniowie klas I uczestniczyli 

w spotkaniu z przedstawicielem 
Komisariatu Policji w Bodzen-
tynie, starszym aspirantem Ra-
fałem Deklem. Celem prelekcji 
było uświadomienie młodzieży, 
że mimo młodego wieku są od-
powiedzialni wobec prawa, żaś 
wszelkiego rodzaju działania dys-
kryminujące innych są karalne. 
Omawiana była również tematy-
ka dotycząca cyberprzemocy. 

Pedagodzy Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Bo-

dzentynie oraz pedagog szkolny 
przeprowadzili zajęcia, w których 
uczestniczyli uczniowie klas I i II. 
Dotyczyły one tematyki  toleran-
cji, równości i akceptacji innych. 

Wśród gimnazjalistów został 
zorganizowany również konkurs 
plastyczny pt.: „Zamień się miej-
scem ze mną”. Wystawę prac 
można oglądać w szkole. Ma ona 
na celu wzbudzić refleksje, uwraż-
liwić naszych uczniów na niepeł-
nosprawność, problemy innych 
ludzi, uczyć tolerancji i akceptacji.

Uczennice klas II – wzorem lat 
ubiegłych – uczestniczyły w spo-
tkaniu z położną, panią Iwoną 
Szambelan, poświęconym profi-
laktyce zdrowotnej kobiet.

Iwona PańtakZd
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18 grudnia w Szkole 
Podstawowej w Woli 
Szczygiełkowej, odbyły 
się szkolne Jasełka. 
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Jubileusz szkoły
Dnia 12 grudnia 2015 r. 
Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Żeromskiego 
w Psarach Starej Wsi 
obchodziła 150 lat swe-
go istnienia.
Uroczystość  rozpoczęła się 

Mszą Świętą w kościele para-
fialnym odprawioną przez pro-
boszcza parafii ks. Czesława 
Stępaka.

Kolejna część uroczystości, 
miała już miejsce w budynku 
szkoły, gdzie dyrektor Przemy-
sław Miernik, przedstawił zgro-

madzonym jej bogatą historię. 
Z okazji Jubileuszu, Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn Da-
riusz Skiba, wręczył na ręce dy-
rektora szkoły, upamiętniający 
grawerton oraz życzył wszyst-
kim dalszych sukcesów.

 Z kolei uczniowie, pod opie-
ką nauczyciela - Pani Anny 
Brożyny, przygotowali program 
artystyczny, który przedstawio-
no przybyłym na uroczystość 
gościom. Ostatnim akcentem 
programu był uroczysty polonez 
w wykonaniu uczniów.

/Marta Borek-Cholewa/

Jasełka w Woli Szczygiełkowej

Nietypowy prezent

Z okazji Mikołaja, rodzice 
sprezentowali swoim 
pociechom, wyjście do 
Teatru na spektakl te-
atralny pt. „Kopciuszek”.
W Szkole Podstawowej 

w Woli Szczygiełkowej z okazji 
„Mikołaja”, 10 grudnia, dzieci 
wraz z wychowawczynią Agatą 
Bzymek, oglądały w Teatrze Lal-
ki i Aktora „Kubuś” w Kielcach 
jedną z najbardziej znanych ba-
śni na świecie - „Kopciuszka”.

Fabuła spektaklu w kolorowej 
scenografii, z muppetami i pio-
senkami , przeniesiona została 
w czasy współczesne. Interak-
cja aktorów z małymi widzami 
sprawiła, że wszyscy byli za-
chwyceni. Dzieci pogłębiły swo-
ją wiedzę na temat teatru i sztu-
ki, a dodatkowo była to dla nich 
wspaniała okazja do integracji 
i wspólnej zabawy. 

Teraz wszyscy czekamy na 
kolejne, tego typu inicjatywy.

/A. Bzymek/
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Na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: Pan Burmistrz 
Dariusz Skiba, emerytowani na-
uczyciele oraz rodzice uczniów.

W specjalnie przygotowanych 
kostiumach oraz scenografii, 
dzieci przedstawiły sceny naro-
dzin Jezusa Chrystusa, wpro-

wadzając wszystkich w świą-
teczny nastrój. Oczywiście na 
Jasełkach nie mogło zabraknąć 
kolęd i pastorałek, które uświet-
niły występ. 

Ogromne zaangażowanie 
nie tylko dzieci, ale również 
nauczycieli i rodziców sprawiło, 
że przedstawienie na wszyst-
kich wywarło duże wrażenie 
i wprowadziło w magię zbliża-
jących się świąt. Na koniec Ja-
sełek, zabrzmiała „Kolęda dla 
nieobecnych”, która wywołała 
niejedną łzę wśród uczestni-
ków.

W czasie spotkania nie za-
brakło też życzeń i świątecz-
nych upominków w postaci 
ozdobnych stroików, wykona-
nych przez uczniów SP w Woli 
Szczygiełkowej. 

/A. Bzymek/
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Bodzentyn

Miesiąc Odpady komunal-
ne oraz popiół

Odpady segregowane i biodegra-
dowalne (worki żółte i zielone)

Luty 5 12
Marzec 11 18
Kwiecień 8 15
Maj 6 13
Czerwiec 3 10
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz 
odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 24.03.2016 r.

 

Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Celiny,  
Wola Szczygiełkowa, Śniadka, Sieradowice, Trzcianka

Miesiąc Odpady komunal-
ne oraz popiół

Odpady segregowane i biodegra-
dowalne (worki żółte i zielone)

Luty 15 26
Marzec 14 25
Kwiecień 18 29
Maj 23 27
Czerwiec 20 24
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz 
odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 02.06.2015 r.

Święta Katarzyna, Wilków, Grabowa, Podgórze

Miesiąc Odpady komunal-
ne oraz popiół

Odpady segregowane i biodegra-
dowalne (worki żółte i zielone)

Luty 1 4
Marzec 1 4
Kwiecień 4 7
Maj 9 5
Czerwiec 6 9
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz 
odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 02.06.2016 r.

Wzdół Rządowy, Wzdół Kolonia, Wzdół Parcele, Wiącka, 
Hucisko, Ściegnia, Orzechówka, Podmielowiec, Kamionka, 

Kapkazy, Nowa Wieś, Stara Wieś, Skorucin

Miesiąc Odpady komunal-
ne oraz popiół

Odpady segregowane i biodegra-
dowalne (worki żółte i zielone)

Luty 8 11
Marzec 7 10
Kwiecień 11 14
Maj 16 12
Czerwiec 13 16
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz 
odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 01.06.2016 r. 

Leśna Stara Wieś, Siekierno, Psary Stary Wieś,  
Psary Podłazy, Psary Kąty, Kamieniec, Cerle, Chrusty,  

Kamienna Góra, Parcelanci, Podkonarze, Podlesie

Miesiąc Odpady komunal-
ne oraz popiół

Odpady segregowane i biodegra-
dowalne (worki żółte i zielone)

Luty 19 18
Marzec 21 17
Kwiecień 22 21
Maj 20 20
Czerwiec 17 23
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz 
odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 01.06.2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów
Wywóz śmieci deklarowanych 1 raz w miesiącu dla gospodarstw domowych i zamieszkałych nieruchomości (I półrocze).
Pojemniki i worki należy wystawić do godz. 7:00

Zd
ję

ci
e:

 A
rc

hi
w

um
 s

zk
oł

y

Niezwykłe przedstawienie
W Szkole Podstawowej 
w Św. Katarzynie, 15 
grudnia 2015 r., cała 
społeczność zgroma-
dziła się na spotkaniu 
przedświątecznym.
Na początku głos zabrała 

pani dyrektor Ewa Orzechow-
ska, która powitała wszystkich 
uczestników  uroczystości,  
a w szczególności zaproszo-
nych gości – Pana Burmistrza 
Dariusza Skibę i księdza profe-
sora Zygmunta Noconia. 

W tym roku uczniowie, na-
uczyciele oraz zaproszeni 

goście, mieli okazję obejrzeć 
niezwykły i oryginalny występ  
w wykonaniu  wyjątkowych ak-
torów, a mianowicie rodziców. 
Mamy należące do „trójek” kla-
sowych,  pod  kierunkiem prze-
wodniczącej Rady Rodziców p. 
Julii Markiewicz, przygotowały  
i zaprezentowały montaż słow-
no – muzyczny, przypominający 
wydarzenia towarzyszące naro-
dzeniu dzieciątka Jezus w be-
tlejemskiej stajence. Występowi 
towarzyszyły tradycyjne kolędy, 
w śpiewaniu których wspierał 
rodziców szkolny chórek pod 
opieką pana Roberta Puchały 

oraz publiczność. 
Wszyscy uczestnicy zostali 

wprowadzeni w cudowną at-

mosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia.

Magdalena Skrzeczyna


