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W numerze
Związki zawodowe złożyły 
skargę na burmistrza

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Bodzentynie w dniu 28 
października 2015 r. podjęto 
uchwałę w sprawie rozpa-
trzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Bo-
dzentyn.

 Czytaj, str. 5
 

Pierwszy taki rajd 

Wolontariusze z Miejsko-
-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki, przy jego współpra-
cy i pomocy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Świętej Katarzyny 
i Doliny Wilkowskiej „Łysica-
Sabat” r. zorganizowali Pieszy 
Rajd Rodzinny.  Jak się bawili 
jego uczestnicy?

 Czytaj, str. 7

Małżonkowie na medal

30 października 2015 r., w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Bodzentynie odbyły się uroczy-
stości obchodów jubileuszy 50 lat 
pożycia małżeńskiego.

 Czytaj, str. 8
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Udana kwesta cmentarna
XVI Kwesta przy cmen-
tarzu parafialnym odbyła 
się 31 października oraz 
1 listopada 2015 roku.

Bodzentyński cmentarz pa-
rafialny został założony na po-
czątku XIX w., zastępując do-
tychczasowy przy kościele 
pod wezwaniem Św. Ducha. 
I to nowe miejsce pochówku sta-
ło się nową wartością. Sadzono 
tam drzewa, stawiano pomniki, 
które w wielu wypadkach były 
dziełami sztuki. Na bodzentyń-
skim cmentarzu zachowało się 
wiele zabytkowych pomników 
i nagrobków, które często nie 
posiadają opiekunów, ulegają 
zniszczeniu i dlatego wymagają 
renowacji, aby mogły przetrwać 
następne dziesiątki lat, świad-
cząc o naszej długiej i chlubnej 
historii.

Zgodnie z wieloletnią już trady-
cją, Towarzystwo Przyjaciół Bo-
dzentyna oraz Samorząd Miasta 
i Gminy Bodzentyn, w uzgodnie-
niu z proboszczem dr Leszkiem 
Sikorskim, już po raz szesna-
sty zorganizowało kwestę przy 
cmentarzu parafialnym w dniach 
31 października i 1 listopada 
(sobota i niedziela) 2015 r. w go-
dzinach od 8 do 17. W kweście 
udział wzięli: zarząd i członko-
wie Towarzystwa Przyjaciół Bo-
dzentyna, Burmistrz i pracownicy 
urzędu, przewodniczący i radni 
Rady Miejskiej, przewodnicząca 
Społecznej Rady Kultury, dyrektor 
i wolontariusze z Miejsko-Gmin-
nego Centrum Kultury i Turystyki, 
bibliotekarze, dyrektorzy i na-
uczyciele szkoły podstawowej, 
gimnazjum i ponadgimnazjalnej, 
członkowie OSP, sołtysi i mło-
dzież szkolna z liceum – razem 
76 osób.

Odwiedzający masowo groby 
swoich najbliższych okazali się 
dość hojni, a ich datki świadczy-
ły o pełnej akceptacji i poparciu 

tej tradycyjnej już akcji. W cza-
sie tegorocznej kwesty zebrano: 
6916,31 zł i 1,5 euro.

Za zebrane dotychczas pie-
niądze odnowiono 17 nagrob-
ków i zabytkowych pomników 
oraz ich otoczenia.

Dotychczas odnowiono m.in.:
• pomnik i otoczenie na zbioro-

wej mogile pomordowanych 
mieszkańców Bodzentyna 
w czasie pacyfikacji hitlerow-
skiej w 1943 r.,

• mogiłę powstańców stycznio-
wych z 1863 r.,

• pomnik z 1868 r. obok kościo-
ła parafialnego,

• najstarszy pomnik z roku 
1842 na cmentarzu grzebal-
nym,

• pomniki księży: Karcza, Ka-
sperka i Grabcińskiego,

• pomnik Katarzyny Szermen-
towskiej-Sadkowskiej,

• grobowce Zalewskich 
i Pniewskich,

• pomniki zasłużonych dla Bo-
dzentyna i regionu, np. w bie-
żącym roku pomnik lekarza 
Aleksandra Jopkiewicza.

W ostatnich latach prace kon-
serwatorskie przy pomnikach 
i grobowcach, po wygraniu prze-
targu, wykonywało Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe 
„Nowa Sztuka” z Kunowa pod 
kierunkiem Dominika Roli.

W imieniu organizatorów 
kwesty pragnę gorąco podzięko-
wać ks. proboszczowi dr Lesz-
kowi Sikorskiemu, wszystkim 
kwestującym i ofiarodawcom 
oraz wykonawcom renowacji 
pomników.

Za zebrane pieniądze w cza-
sie XVI Kwesty zabezpieczymy 
przed zniszczeniem kolejne po-
mniki.

Cmentarz to przecież nasza 
historia i kultura, to co odziedzi-
czyliśmy po przodkach, dlatego 
trzeba o nie dbać.

Niech pamięć o tych którzy 
odeszli będzie wyrazem naszej 
świadomości historycznej i kul-
tury duchowej.

Prezes Towarzystwa  
Przyjaciół Bodzentyna,  

Stefan Rachtan
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Narodowe Święto Niepodległości 
w gminie  
Bodzentyn
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W 97 rocznicę odzyskania nie-
podległości uczciliśmy tych 
którzy ginęli za nasz kraj. 

W bieżącym roku mija 97 lat, od pamiętnej 
daty 11 listopada 1918 roku. W dniu tym od-
bywają się uroczystości, nabożeństwa, wyda-
rzenia dotyczące dziejów Państwa Polskiego.

UROCZYSTOŚCI W LEŚNEJ

Obchody w Szkole Podstawowej w Le-
śnej rozpoczęły się Mszą świętą odprawioną 
przez ks. proboszcza parafii Bodzentyn dr 
Leszka Sikorskiego.

Później Pani prof. Urszula Oettingen mó-
wiła o Legionach Polskich i Józefie Piłsud-
skim. Zwróciła również uwagę na działalność 
obozu narodowego na czele z Ignacym Ja-
nem Paderewskim i Romanem Dmowskim, 
którzy poprzez zabiegi dyplomatyczne przy-
czynili się do mocnego postawienia sprawy 
polskiej na konferencji pokojowej kończącej 
I wojnę światową.

Następnie dzieci z miejscowej szkoły za-
prezentowały program słowno-muzyczny. 
Śpiewano patriotyczne pieśni, deklamowano 
wiersze.

W obchodach uczestniczył Zespół Pieśni 
i Tańca „Leśnianie”. Jego członkowie, ubrani 
w ludowe świętokrzyskie stroje, przypomnieli 
historię zmagań o wolność i śpiewali narodo-
we pieśni.

Uroczystość została przygotowana przez 
nauczycieli miejscowej szkoły Panią Dyrek-

tor Beatę Domańską-Kózkę, Panie Barbarę 
Czernikiewicz i Aleksandrę Basę.

W słowie końcowym Wiceburmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński 
podziękował wszystkim zebranym za udział 
w uroczystości. Podkreślił rolę szkoły w Le-
śnej jako ważnej placówki wychowawczej 
kultywującej pamięć o polskiej i lokalnej hi-
storii.

/Et/

UROCZYSTOŚCI W BODZENTYNIE

Patriotyczny pochód wyruszył z Ryn-
ku Górnego do kościoła parafialnego przy 
dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP Bodzentyn. W kościele odbyła się uro-
czysta Msza Święta, którą odprawił ks. Rafał 
Gudwański.

Po Mszy dalsze uroczystości odbyły się 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Tury-

styki. Druga część obchodów rozpoczęła się 
od występu dr hab. prof. UJK Urszuli Oettin-
gen o roli tego święta.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bodzentynie pod kierunkiem pań: Beaty 
Gajek, Justyny Milanowskiej, Joanny Szydy 
przygotowali wyjątkową lekcję patriotyzmu 
w formie uroczystej akademii.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzen-
tyn. Młodzież pod batutą p. Kazimierza 
Podrazy zagrała pieśni: P.O.S. (Marsz Ro-
mantyczny), Wiązanka Pieśni Legionowych, 
Rozkwitały pąki białych róż, Dziś do Ciebie, 
Wiązanka melodii żołnierskich, O mój roz-
marynie, Ojczyzno ma, Marsz Płk. Kozietul-
skiego – Wizja Szyldwacha, Marsz Generał 
Borkowski.

Data 11 listopada to symbol miłości Ojczy-
zny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa.

/EŚ/
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Ślubowanie i obchody Dnia Edukacji 
Narodowej w gimnazjum bodzentyńskim

Ślubowanie uczniów klasy I

Uroczystość ślubowania 
odbyła się 13 paździer-
nika 2015 r. i była połą-
czona z obchodami Dnia 
Edukacji Narodowej.

Po uroczystym ślubowaniu 
pierwszoklasiści podziękowa-
li za serdeczne przyjęcie oraz 
obiecali, iż postarają się dążyć 
do nowych odkryć i wykorzystać 
wypracowane już doświadcze-
nia tak, aby każdy dzień był 
uwieńczony jakimś sukcesem, 
a wymagania stawiane przez 
nauczycieli ich nie przestraszy-
ły. Na potwierdzenie swych słów 
wręczyli pani dyrektor – Elżbie-
cie Biskup „Akt Ślubowania” 
podpisany przez wszystkich 
uczniów klas pierwszych.

Pani Dyrektor natomiast prze-
kazała przewodniczącym klas 
„Akty Pasowania” na uczniów 
Gimnazjum im. mjr. Jana Piwni-
ka „Ponurego”.

Następnie drugoklasiści i trze-
cioklasiści zaprezentowali krótki 
występ artystyczny z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Słowami po-
etów podziękowali za cierpliwość, 
serdeczność, wyrozumiałość oka-
zywane na co dzień, za poświę-
cenie i trud wkładany w eduka-
cję, a także w wychowanie oraz 
za wiarę w uczniów. Do życzeń 
zostały dołączone piękne kwiaty.

Po części artystycznej głos 
zabrała ponownie pani dyrek-
tor, która wyraziła wdzięczność 
za pamięć oraz złożyła życze-
nia wszystkim pracownikom 
szkoły. Kolejne słowa uznania 
za trud wkładany w edukację 
i wychowanie młodzieży prze-
kazali przybyli na uroczystość 
goście: Pan Wojciech Furmanek 
– Sekretarz MiG Bodzentyn oraz 
Pani Aneta Armuła – Przewodni-
cząca Rady Rodziców.

Ostatnim punktem programu 
były tzw. otrzęsiny, na których 

zjawili się mieszkańcy samego 
Olimpu: Zeus, Atena, Afrodyta, 
Temida, Posejdon, Hermes, Ha-
des oraz Amor. Pierwszoklasiści 
musieli wykazać się zręcznością, 
wiedzą, spostrzegawczością, 
a nawet odwagą, aby zostać 
przyjętymi na Olimp. Na szczę-
ście wszyscy pozytywnie zaliczyli 

przeszkody przygotowane przez 
symbolicznych bogów, a łatwo 
nie było, oj nie było… Było nato-
miast mnóstwo śmiechu, zdrowej 
rywalizacji i dobrej zabawy.

/Monika Wnętrzak,
Maria Paluch,

Urszula Sokół,
Grażyna Oględzińska/

„W DRODZE DO KRA-
INY WIEDZY” - to hasło, 
które przyświecało 
uczniom klasy pierwszej 
w dniu ślubowania

Dnia 27 października 2015 r., 
w Szkole Podstawowej im. Po-
etów Doliny Wilkowskiej w Św. 
Katarzynie odbyło się uroczyste 
ślubowanie uczniów klasy I.

Dzieci przygotowały program 
artystyczny, w którym zaprezen-
towały swoje umiejętności i zdol-
ności artystyczne. Recytowały 
wiersze i zaśpiewały piosenki dla 

zgromadzonych gości: pani dy-
rektor Ewy Orzechowskiej, pana 
Burmistrza Dariusza Skiby, na-
uczycieli, uczniów klas starszych 
oraz rodziców, którzy wspierali 
swoje pociechy podczas pierw-
szego szkolnego występu.

Po części artystycznej na-
stąpił najważniejszy moment 
– akt ślubowania. Uczniowie 
powtarzając słowa przysięgi 
ślubowali, iż będą wzorowymi 
Polakami oraz będą godnie re-
prezentować imię naszej szkoły. 
Pani dyrektor E. Orzechowska 
„zaczarowanym” ołówkiem pa-

sowała dzieci na pełnoprawnych 
uczniów szkoły. Wychowawczy-
ni wręczyła dzieciom dyplomy. 
Starsi koledzy i rodzice obdaro-
wali pierwszoklasistów drobnymi 
upominkami. Następnie dzieci 
wraz z gośćmi udały się na po-
częstunek przygotowany przez 
rodziców.

Uroczystość przygotowała 
wychowawczyni Anna Kopyś. 
Oprawą muzyczną zajmował się 
pan Robert Puchała.

Ten dzień na pewno na długo 
pozostanie w pamięci naszych 
pierwszaków.

Do ślubowania przystąpili:
 1. Maria Gryz
 2. Bartosz Koniarski
 3. Bartłomiej Kowalik
 4. Natalia Królicka
 5. Przemysław Lasota
 6. Szymon Miernik
 7. Bartosz Pożoga
 8. Kornelia Raczyńska
 9. Mateusz Saletra
 10. Wojciech Stępnik
 11. Mikołaj Tusień
 12. Jakub Wzorek
 13. Klaudia Zegan

/Anna Kopyś/
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Spotkania w bibliotece
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Owocna współpraca Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Leśnej
z Biblioteką Publiczną w Bodzentynie

W dniu 6 października 
2015 r. Miejsko – Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
w Bodzentynie  gościła 
najmłodszych uczniów 
na przedstawieniu te-
atralnym.

Przedszkolacy z Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolne-
go  w Bodzentynie, najmłodsi 
uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Leśnej przyby-
li  na przedstawienie teatralne 
pt. „Niezwykłe przypadki Focz-
ki Akrobatki”. Spektakl teatral-
ny wykonali artyści z kieleckiej 
agencji artystycznej Patigo. 
Bajeczka o przygodach małej 
Foczki Akrobatki miała charakter 
edukacyjno-wychowawczy  i do-
starczyła dzieciom wiele radości 
oraz dobrej zabawy. Obejrzało ją 
w sumie ok.150 dzieci.

Było to jedno z wielu spotkań 
z najmłodszymi jakie podejmu-

je biblioteka w ramach ścisłej 
współpracy z placówkami szkol-
no – przedszkolnymi z terenu 
gminy.  Od początku roku  szkol-
nego odbyły się już dwa „Spotka-
nia z książką”, a w najbliższym 
czasie rozpocznie się cykl zajęć 
z przedszkolakami z Bodzentyna. 
W listopadzie zaplanowaliśmy 
spotkanie autorskie z pisarzem, 
podróżnikiem i fotografem Panem 
Leszkiem Szczasnym.

To tylko wybrane propozy-
cje, które w swojej ofercie ma 
biblioteka. Organizujemy tak-
że ciekawe lekcje biblioteczne, 
pasowanie na czytelnika i kon-
kursy. Wszystkich zapraszamy 
także do wypożyczalni. W tym 
roku biblioteka wzbogaciła się 
w wiele nowości wydawniczych, 
które zakupiła ze środków pozy-
skanych z programu Biblioteki 
Narodowej  „Zakup nowości wy-
dawniczych dla bibliotek”.

/MJ/

Rozwijanie nawyku czy-
tania i upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci 
celem spotkań Biblioteki 
Publicznej ze szkołami.

19 września 2015 r. w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Leśnej 
odbyło się „Spotkanie z książką”. 
W spotkaniu uczestniczyła Kie-
rownik Miejsko - Gminnej Biblio-
teki Publicznej z Bodzentyna 
wraz z pracownikami. Pani Kie-
rownik opowiedziała dzieciom, 
jakie korzyści daje im czytanie 
i obcowanie z książką. Czytana 
przez nią bajeczka pt. „Przygody 
Jeża spod miasta Zgierza” Wan-
dy Chotomskiej, była niezwykle 
wciągającą i pouczającą lekturą.

Na pamiątkę dzieci otrzymały 
kolorowanki. Szkoła zaś, otrzy-
mała wartościowe książki, któ-
re wzbogacą zasoby biblioteki 
szkolnej.

Z kolei 6 października br. na za-

proszenie Kierownika biblioteki, 
uczniowie naszej szkoły wraz z wy-
chowawczyniami i rodzicami udali 
się na wycieczkę do Bodzentyna.

Dzieci zwiedziły zamek, gdzie 
wysłuchały opowiedzianej przez 
p. Martę Janicką legendy o du-
chu bodzentyńskiego zamku, a 
następnie udały się na przedsta-
wienie teatralne (relacja poniżej).

Dzieci zadowolone, pełne wra-
żeń i pozytywnych emocji, wróciły 

bezpiecznie do szkoły.
Celem tych spotkań było roz-

wijanie nawyku czytania oraz 
upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci. Współpraca z bi-
blioteką i innymi instytucjami 
z terenu naszej gminy, będzie 
przez naszą szkołę kontynuowa-
na przez cały rok.

/Dyrektor  
Beata Domańska-Kózka/
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PROBLEMY GOSPODARKI  
WODNO-KANALIZACYJNEJ

Oczyszczalnia w Świętej Katarzynie przekracza  
ilość ścieków odprowadzanych.

Oczyszczalnia została zaprojektowana i wybudowana w 1998 r. Pro-
jekt zakładał oczyszczenie ścieków w ilości 150 m³/dobę o stężeniu 
ładunkiem równoważnym 848 RLM i na takie dane uzyskaliśmy pozwo-
lenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. 
Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Wilkowie oraz podłączeniem 
w 2012 r. miejscowości Krajno Zagórze (Gmina Górno), zwiększyła się 
ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Spowodowało to naru-
szenie pozwolenia wodnoprawnego w 2014 r, bowiem przekroczono 
ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Świętej Katarzynie. 
Skutkiem naruszenia pozwolenia wodnoprawnego było zapłacenie 
kary pieniężnej w wysokości 27 800,00 zł za nadwyżkę ilości ścieków 
odprowadzonych w ilości 26206 m³.

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn dnia 23.03.2015 r. wystąpił do Sta-
rostwa Powiatowego w Kielcach o zwiększenie ilości odprowadzonych 
ścieków z oczyszczalni w Świętej Katarzynie do ilości 600 m3/dobę 
i otrzymał decyzje odmowną ze względu na zbyt małą przepustowość 
oczyszczalni. W związku z powyższym zachodzi konieczność rozbudo-
wy oczyszczalni do wielkości spełniającej wymogi określone w planie 
aglomeracji Święta Katarzyna, zgodnie z którą oczyszczalnia powinna 
obsługiwać 2605 RLM co odpowiada 650 m³/dobę.

Równocześnie informujemy mieszkańców Miasta i Gminy 
Bodzentyn, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód 
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Kto nie przestrzega tego zakazu zgodnie z art. 28 ust. 4 i art. 4a 
w/w ustawy podlega karze.

/Referat Gospodarki Komunalnej/

Związki zawodowe składają skargę 
na działalność Burmistrza

Mamy dofinansowanie na Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Bodzentynie 
w dniu 28 października 
2015 r. podjęto uchwałę 
w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn.
Pismem z dnia 9 września 

br., Zarząd Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Pracow-
ników Samorządowych w Gminie 
Bodzentyn złożył skargę na dzia-
łalność Burmistrza, dotyczącą 
dwóch kwestii. Pierwsza doty-
czyła nieudostępnienia związko-
wi zawodowemu pomieszczenia 
i urządzeń niezbędnych do wyko-
nywania działalności związkowej 
w zakładzie pracy. Druga odno-
siła się do odesłania korespon-
dencji kierowanej do Związku 
z adnotacją „adresat wyprowa-
dził się” skierowanej do Związku, 
na adres Urzędu Miasta i Gminy 
Bodzentyn.

W dniu 28 października br., 

Rada Miejska w Bodzentynie 
uznała skargę za nie zasadną. 
W skardze Przewodnicząca 
Związku zarzuciła, że wielo-
krotnie zwracano się do Burmi-
strza w sprawie przydzielenia 
pomieszczenia i otrzymywano 
zapewnienie, że pomieszczenie 
zostanie przekazane po dokona-
niu remontów w budynku urzę-
du.

Na sesji w dniu 28 październi-
ka br. Burmistrz Miasta i Gminy 
Pan Dariusz Skiba udzielił wy-
jaśnień w tej sprawie. Wyjaśnił, 
że obecnie w budynku Urzędu 
trwają remonty pomieszczeń dla 
pracowników. Ponadto podkre-
ślił, że od początku proponuje, 
aby związki zawodowe korzysta-
ły z sali konferencyjnej i mogły 
się w niej spotykać. 

„Jest to jedyna sala, w której 
można swobodnie po godzinach 
pracy spotkać się”. Powiedział, 
także że: - „(…) fenomenem 
w skali kraju jest to, że w Gminie 
powstały dwa związki zawodo-

we, działające w Urzędzie, któ-
re domagają się pomieszczenia 
biurowego na swoją siedzibę”. 
Burmistrz podkreślił, że póki 
co nie widzi w urzędzie innego 
miejsca na spotkania dla związ-
kowców, jak sala konferencyj-
na. Głos w tej sprawie zabrał 
także Sekretarz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Pan Wojciech Fur-
manek:  „Sytuacja lokalowa 
w Urzędzie jest bardzo zła, a my 
jesteśmy po to, by dbać o lepsze 

warunki pracy dla pracowników. 
Wygospodarowanie jednego po-
koju na siedzibę związku zawo-
dowego, pogorszyło by i tak już 
złe warunki pracy pracowników. 
Swojego pokoju nie posiadają 
radni, a przecież Przewodniczą-
cy i Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej kilka razy w tygodniu 
pełnią dyżury, na których przyj-
mują mieszkańców, przychodzą-
cych ze swoimi problemami”.

/KJ/

Gmina Bodzentyn od  
jakiegoś czasu ubiegała 
się o dofinansowanie 
Planu Gospodarki  
Niskoemisyjnej.

Celem przygotowanej doku-
mentacji było wskazanie możli-
wości zrównoważonego rozwo-
ju poprzez realizację inwestycji 
efektywnych energetycznie, a za-
razem wysoce ekologicznych.

Nie tak dawno, w końcu pod-
pisaliśmy umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach, na dofinansowanie Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Bodzentyn. Dzięki temu, 
na przygotowanie tego bardzo 
ważnego i strategicznego do-
kumentu pozyskaliśmy aż 90% 
dofinansowania w wysokości 
26 505 zł. Ponadto, Gmina oraz 
mieszkańcy będą mogli starać 
się o dofinansowanie na Odna-
wialne Źródła Energii (m.in. sola-
ry, panele fotowoltaiczne, pompy 
ciepła) oraz termomodernizację.

Plan ma służyć wszystkim 
mieszkańcom gminy poprzez 
poprawę jakości powietrza oraz 
zmniejszenie kosztów energii.

/MK/
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Wzdolskie Kołowrotki znów na scenie

Pamiątkowe statuetki dla Zespołu 
Dąbrowa To My oraz Chóru 
Kameralnego Quodlibet ze Wzdołu
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3 października 2015r., 
w Michniowie odbyła się 
już III odsłona imprezy 
noszącej nazwę Bigos 
Artystyczny.

Impreza zgromadziła widzów 
z okolicznych terenów, którzy 
podziwiali zarówno występy soli-

stów jak i grup folklorystycznych. 
Podczas „Bigosu” usłyszeć moż-
na było znane piosenki w wyko-
naniu młodych dziewczyn z Mich-
niowa i Suchedniowa. Swoim 
dorobkiem artystycznym podzielił 
się z widownią Chór Senior dzia-
łający przy SOK Kuźnica.

Jak na bigos i jesienną porę 

przystało, odbył się również 
konkurs na największą dynię. 
Całość imprezy, podsumowały 
występy zespołów folklorystycz-
nych. Jako pierwsi wystąpili 
Michniowianie, później Łącznia-
nie, a na zakończenie reprezen-
tanci naszej gminy - Wzdolskie 
Kołowrotki. Wszystkim zespo-

łom akompaniował instruktor 
muzyczny z Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki.

Podczas „Bigosu Artystycz-
nego” widzowie mogli oglądać 
otwartą wystawę fotograficzną 
grupy FotoWizje.

/SK/

W niedzielę, 4 paździer-
nika 2015 r., na Świę-
tym Krzyżu odbył się 
X Powiatowy Przegląd 
Zespołów Chóralnych.

Celem przeglądu jest pro-
mowanie działalności na płasz-
czyźnie chóralnej. W tegorocz-
nej edycji wystąpiła rekordowa 
liczba zarówno zespołów - jak 
i uczestników.

Gościem specjalnym przeglą-
du był zespół chóralny Springer 
Singgemeinschaft z Bawarii.

Naszą gminę reprezentowali: 
Zespół Śpiewaczy Stowarzysze-
nie Dąbrowa To My z Dąbrowy 
Górnej oraz Chór Kameralny 
Quodlibet ze Wzdołu Rządowe-
go. Dyrygentem, akompania-

torem oraz prowadzącym oba 
zespoły jest instruktor muzycz-
ny pracujący w Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie – Szczepan Kró-
likowski.

Każdy z zespołów zaprezento-
wał po trzy pieśni, wśród których 
można było usłyszeć pieśni reli-
gijne, patriotyczne i regionalne.

Na zakończenie przeglądu 
zespoły otrzymały pamiątkowe 
statuetki.

Artyści dali z siebie wszyst-
ko, a publiczność licznie 
zgromadzona w zabytkowym 
wnętrzu świątyni, gromkimi 
brawami nagrodziła zaprezen-
towane utwory.

Serdecznie dziękujemy za 
godne reprezentowanie naszej 

gminy, dziękujemy za wkład 
pracy oraz śpiew Ad Maiorem 
Dei Gloriam (red.: Na większą 

chwałę Bożą).
Życzymy wielu sukcesów.

/Szczepan Królikowski/
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Pieszy Rajd Rodzinny
Wolontariusze z Miej-
sko-Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki, 
przy jego współpracy 
i pomocy Stowarzysze-
nia Przyjaciół Świętej 
Katarzyny i Doliny Wil-
kowskiej „Łysica-Sabat” 
24 października 2015 r. 
zorganizowali Pieszy 
Rajd Rodzinny.
O godzinie 9.30 wszyscy 

chętni zebrali się przed budyn-
kiem MGCKiT. Uczestnikami 
Rajdu byli: dzieci, młodzież, tu-
ryści, wolontariusze, dyrektor 
MGCKiT, a nawet sam Burmistrz 
Miasta i Gminy, p. Dariusz Skiba.

Po wydaniu prowiantu na drogę 
przez przedstawiciela stowarzy-
szenia „Łysica-Sabat”, p. Janu-
sza Maciejskiego i przypomnieniu 
regulaminu rajdu oraz zasad po-
ruszania się, rozdano krzyżówki, 
które sprawdzały wiedzę na temat 
naszej gminy i informacji uzyska-
nych na trasie rajdu. Na każdym 
punkcie postojowym, wszyscy uzu-
pełniali kolejne hasła w krzyżówce.

Uczestnicy, prowadzeni przez 
Marcina Sikorskiego - dyrektora 
MGCKiT,  przewodnika święto-
krzyskiego, wyruszyli na ponad 
dziesięciokilometrową trasę, któ-
ra prowadziła od Rynku Górne-
go, przez Miejską Górę, Świętą 
Katarzynę i Krajno Zagórze nad 
Zalew w Wilkowie.

Po drodze wędrowcy mogli 
słuchać o ciekawostkach doty-
czących Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, zaletach zdrowego 
stylu życia, o Klasztorze Sióstr 
Bernardynek, położonym u pod-
nóża Łysicy oraz o legendach 
związanych z regionem. Obo-
wiązkowym punktem na trasie 
była również kapliczka Stefana 
Żeromskiego.

W Wilkowie na strudzonych 
wędrowców czekało pieczenie 
kiełbasek przy ognisku, ciastka, 
gorąca kawa i herbata oraz inne 
napoje zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Świę-
tej Katarzyny i Doliny Wilkow-
skiej „Łysica-Sabat”.

Wolontariusze zadbali o to, 
by nikt się nie nudził i zaprosili 
wszystkich do wspólnego tańca 
integracyjnego.

Rajd podsumował krótki quiz, 
a zwycięzcy otrzymali nagrody, 
ufundowane przez MGCKiT.

Po dobrze spędzonym czasie, 
uczestnicy wrócili autobusem 
do Bodzentyna. Śmiało można 
napisać, że wszyscy byli za-
dowoleni z udziału w imprezie, 
a organizatorzy stanęli na wyso-
kości zadania.

/Wiktoria Cheromińska/

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Turystyki pragnie podziękować Wo-
lontariuszom z Gminy Bodzentyn, 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Świętej 
Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Ły-
sica-Sabat” za pomoc w przygoto-
waniu Pieszego Rajdu Rodzinne-
go oraz wszystkim uczestnikom 
za przybycie i dobrą zabawę.
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Razem już od pięćdziesięciu lat
30 października 2015 r., 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Bodzentynie 
odbyły się uroczystości 
obchodów jubileuszy 50 lat 
pożycia małżeńskiego.

Medal za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony ustawą 
z dnia 17 lutego 1960 o orderach 
i odznaczeniach, a włączony 
do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 paź-
dziernika 1992 o orderach i od-
znaczeniach.

Odznaką Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie jest 
medal w kształcie stylizowanej, 
sześciopromiennej, srebrzonej, 
oksydowanej gwiazdy z ornamen-
towanymi promieniami łączącymi 
jej ramiona. Na awersie w środku 
medalu, na okrągłej tarczy pokry-
tej różową emalią umieszczone 
są dwie srebrzone, oksydowane 
róże. Na odwrotnej stronie w środ-
ku umieszczony jest monogram 
RP, a w otoku napis: ZA DŁUGO-
LETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Odznaczenie przyznawane jest 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W gminie Bodzentyn w roku 
1965 związek małżeński zawarły 
64 pary. Do dziś tych par jest 11, 
a na uroczystości wręczania medali 
przybyło tylko 7 par.: 

1. Państwo Krystyna i Zdzisław 
Serkowie

2. Państwo Stanisława i Józef 
Jaworscy

3. Państwo Halina i Kazimierz 
Miziewiczowie

4. Państwo Halina i Idzi Michto-
wie

5. Państwo Anna i Tadeusz Sę-
dzielewscy

6. Państwo Cecylia i Edward 
Januchtowie

7. Państwo Natalia i Stanisław 
Grzegorscy

Pary, które nie mogły uczest-
niczyć w uroczystości wręczania 
medalu to:

1. Państwo Maria i Stanisław 
Cedrowie

2. Państwo Marianna i Stani-
sław Paździerzowie

3. Państwo Helena i Henryk 
Marcowie

4. Państwo Zofia i Henryk Ku-
siowie

Na uroczystości Burmistrz pod-
kreślił, że: „Złote Gody to jubileusz 
obchodzony w naszej polskie tra-
dycji szczególnie uroczyście. Pa-
trzymy na Państwa z podziwem 
i chylimy przed Wami z szacun-
kiem i pokorą głowy. Państwa 
obecność tu dowodzi, że docho-
waliście, wbrew wszelkim przeciw-
nościom, przysięgi małżeńskiej…”

Ponadto, Pan Dariusz Skiba, 
złożył Jubilatom życzenia: „Z tej 
tak miłej okazji, jubileuszu Wa-
szego pożycia małżeńskiego 
składam Wam, Drodzy Jubilaci 
gratulacje za chlubne przeżycie 
tak pięknej, wspólnej drogi życia. 
Za Waszą ofiarną miłość, przy-
kład życia, cierpienia, łzy radości, 
noce nieprzespane, słowa otuchy, 
za każdy siwy włosy na Waszej 
skroni. Moje skromne słowa nie 

byłyby pełne, gdybym w tak waż-
nym dniu nie złożył Państwu ży-
czeń na przyszłość. Życzę Wam, 
Drodzy Państwo długich i pogod-
nych lat życia. Życzę wszystkiego 
najlepszego w następnych latach!”

Wręczenia medali w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej dokonali:

Dariusz Skiba - Burmistrz Mia-
sta i Gminy

Andrzej Jarosiński - Zastępca 
Burmistrza

Wojciech Kózka – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Bodzen-
tynie

Ks. Leszek Sikorski – ksiądz 
proboszcz

Żadna ważna uroczystość nie 
mogła by się odbyć bez dźwięków 
muzyki, dlatego specjalnie na tą 
uroczystość Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta przygotowała koncert. 

Oprawę muzyczną przygotował 
Pan Kazimierz Podraza – Kapel-
mistrz. W ich repertuarze znalazły 
się takie utwory jak: Marsz Men-
delssohna (Marsz weselny); Fry-
deryk Chopin - Romance. Larghet-
to; Anna Jantar - Najtrudniejszy 
pierwszy krok; W zielonym gaju; 
Ave Maria; Maria Kotersbka – Ser-
duszko puka w rytmie cza cza.

- Taki dzień jak dziś zdarza 
się tylko raz w życiu. Dlatego 
chcemy z okazji tych wspa-
niałych złotych godów życzyć 
Wam Szanowni Jubilaci, aby-
ście nadal patrzyli zgodnie 
w jednym kierunku. Niech 
Wasza miłość nadal będzie 
tak silna i tak piękna - życzy 
redakcja.

/EŚ/

 Państwo Halina i Kazimierz Miziewiczowie

Jubilaci z gminy Bodzentyn podczas uroczystości odznaczenia medalami
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Państwo Krystyna i Zdzisław Serkowie  Państwo Stanisława i Józef Jaworscy

Państwo Halina i Idzi Michtowie Państwo Anna i Tadeusz Sędzielewscy

Państwo Cecylia i Edward Januchtowie Państwo Natalia i Stanisław Grzegorscy
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W poprzednim numerze pisaliśmy 
o połączeniu dwóch placówek 
oświatowych w Bodzentynie. 
W tym numerze, prezentujemy Pań-
stwu wywiad z nową panią Dyrek-
tor utworzonego Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Bodzentynie, 
panią mgr Bożeną Pożogą.

*Pani Dyrektor, wraz z nowym rokiem 
szkolnym została Pani nowym Dyrektorem 
szkoły. Jak się Pani czuje w roli dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego?

- Muszę przyznać, że ta decyzja o przyjęciu 
tej nowej roli w moim życiu wywołała bardzo 
silne emocje. Zaskoczenie, szok, a z drugiej 
strony, że ktoś mnie zauważył i widzi na tym 
stanowisku. Następnie dotarła do mnie świa-
domość dużej odpowiedzialności, zupełnie in-
nych obowiązków. Szczera i spokojna rozmo-
wa z władzami gminy, zrozumienie, wsparcie 
z ich strony oraz takie przekonanie, że jestem 
właściwą osobą na tym stanowisku mojej naj-
bliżej rodziny i przyjaciół, pozwoliło mi dojść 
do wniosku, że skoro to wyzwanie stanęło 
na mojej drodze, to muszę się z nim zmierzyć.

*Jak sobie Pani radzi z nowymi obowiąz-
kami?

- Jest dużo pracy, nauki, zapoznawania się 
z dokumentami, przepisami, rozporządzenia-
mi, zarządzeniami. Wiele rzeczy jest dla mnie 
zupełnie nowych, jak chociażby nawet zarzą-
dzanie ludźmi. Obowiązków jest dużo i są róż-

norodne.
Dużym wsparciem jest moja wicedyrektor 

pani Edyta Bernatek, która pomaga mi w spra-
wach przedszkola oraz klas młodszych. Jest 
to osoba pełna energii, komunikatywna.

Mocną podporą dla mnie jest też pani se-
kretarka, Iwona Sochacka, która jest bardzo 
kompetentna na swoim stanowisku. Jest oso-
bą spokojną, cierpliwą i uporządkowaną. Za-
wsze służy mi pomocą.

Duże ukłony mogę także skierować w stro-
nę moim pracodawców, czyli burmistrzów i se-
kretarza, którzy mnie faktycznie wspierają.

Nie mogę też pominąć Pań z Zespołu Ob-
sługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół 
i Przedszkoli w Bodzentynie, które mimo swo-
ich licznych obowiązków, zawsze służą pomo-
cą i nie wychodzę z niczym. Jestem wszystkim 
wdzięczna za pomoc i zrozumienie.

*Z jakimi problemami spotkała się Pani 
jako dyrektor szkoły? Co sprawiło/sprawia 
najwięcej problemów?

- Na początku roku były zawirowania zwią-
zane z dowozami uczniów. Tak naprawdę nie 
były to moje problemy, tylko przewoźnika, ale 
rodzice wydzwaniali do szkoły. Wówczas mu-
sieliśmy łagodzić jakoś tę sytuację. Na szczę-
ście w tym momencie wszystko się ustabili-
zowało.

Kolejnym problemem, z którym się zderzy-
łam, był brak miejsc w przedszkolu dla wszyst-
kich zainteresowanych rodziców i ich dzieci. 
Nasze przedszkole cieszy się tutaj najwyraź-
niej dobrą opinią i rodzice chętnie chcieliby 

nam powierzyć swoje pociechy.
Udało nam się pozyskać nową salę w szko-

le, dzięki czemu druga grupa zerówki już przy-
chodzi na rano. Myślę, że to taki mały sukces.

No i niestety sytuacja finansowa gminy jest 
trudna. Wszyscy ją znamy, dlatego każdy wy-
datek jaki tu mamy musi być przemyślany.

*Czy obowiązki, które na Panią spadły 
związane z objęciem nowej funkcji, dały 
się już Pani we znaki?

- Tak, tak. Nie wątpliwie zmiana w moim ży-
ciu nastąpiła. Te dwa miesiące nie były łatwe, 
ale już pogodziłam się z tym, że ten rok szkol-
ny będzie dla mnie bardzo pracowity.

Mniej czasu mam dla rodziny niestety, ale 
jak tylko mogę to staram się, aby weekendy 
były rodzinne.

*Pani dyrektor, nowy rok szkolny niesie 
ze sobą nowe wyzwania. Czego zatem, 
będą one dotyczyły w bieżącym roku?

- W tym roku nie planuję burzliwych rewolu-
cji. Jest to rok, w którym najpierw chciałabym 
zyskać przeświadczenie, że to co robię tutaj, 
akceptowane jest przez pracowników i wła-
dze. Chciałabym mieć pewność, że zmierzam 
w dobrym kierunku. Ważnym wyzwaniem jest 
stworzenie właściwiej atmosfery pracy. Mam 
na myśli spokój, zaufanie i rzetelność wyko-
nywania obowiązków. Stawiam na współpracę 
między pracownikami. Wzajemne wspieranie 
się, pomoc, informowanie zarówno o sukce-
sach jak i problemach. Uważam to za rzecz 
ważną i chciałabym jako dyrektor, nie tylko 
to egzekwować, ale i w tym uczestniczyć.

*Jakie ma Pani własne pomysły i wizje 
zmian w szkole?

- Moje wizje zmian w szkole właściwie wią-
żą z tym, co już przed chwilą powiedziałam. 
Jeżeli uda mi się zrealizować te wyzwania, 
to kolejnym krokiem będzie skupienie się nad 
zwiększeniem jakości nauczania w szkole.

Chciałabym, aby uczniowie w szkole czuli 
się dobrze i bezpiecznie, przychodzili do szko-
ły z uśmiechem i wiedzieli, że zawsze coś 
ciekawego się tu dzieje i można się czegoś 
fajnego nauczyć.

Chciałabym, żeby rodzice byli zadowo-
leni z rozwoju swoich dzieci. W wychowa-
niu, nauczaniu, dla mnie, najważniejsza jest 
współpraca. Rodziców z nauczycielami i wy-
chowawcami. Życzyłabym sobie również, 
by nauczyciele mogli realizować swoje cele, 
wspierać uczniów słabych, a przede wszyst-
kim łowić i rozwijać talenty uczniowskie. Tych 
talentów naprawdę nie brakuje, tylko one 
gdzieś nam umykają. Sukces ucznia, to suk-
ces nauczyciela, sukces rodziców i sukces 
szkoły.

* Czy trudno jest być Dyrektorem 
w szkole, w której od wielu lat było się na-
uczycielem?

- Z jednej strony jest łatwiej, bo znam ich 

Wywiad z dyrektorem Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie

Dyrektor Bożena Pożoga.
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W ostatnich miesiącach Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP w Bo-
dzentynie reprezentowała Miasto 
i Gminę Bodzentyn zarówno w na-
szym regionie jak i poza nim.

Wśród licznych występów, należałoby 
wymienić koncerty na imprezach/uroczysto-
ściach:

• „Piknik Rodzinny” - zorganizowany 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wolicy 
z okazji nadania jednostce nowego sztan-
daru;

• dożynki Gminne w Bolminie (gm. Chęci-
ny) i we Wzdole Rządowym;

• w Piekoszowie na obchodach Jubile-
uszu 130 – lecia powstania orkiestry w Pie-
koszowie, które były połączone z dożynkami 
gminy Piekoszów;

• „Powitanie Roku Szkolnego 2015/2016”, 
które odbyło się na Rynku Górnym w Bodzen-
tynie;.

• z okazji Jubileuszu 100 – lecia powsta-
nia Szkoły Podstawowej w Skroniowie;

• odpust Matki Bożej Różańcowej w ko-
ściele parafialnym w Bodzentynie;

• odsłonięcia repliki fragmentu grobu pa-
trona Liceum Ogólnokształcącego – uro-
dzonego w Bodzentynie wybitnego malarza 
pejzażysty – Józefa Szermentowskiego;

• 11 listopada – koncert na uroczysto-
ściach Narodowego Święta Niepodległości

Wszystkie występy orkiestry cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zarówno władz 
i organizatorów powyższych imprez, jak 
i licznie zgromadzonych mieszkańców, któ-
rzy nagradzali Orkiestrę gromkimi brawami.

Zapraszamy wszystkich sympatyków mu-
zyki do udziału w zbliżających się obchodach, 
na których będzie można znów nas usłyszeć.

• 22 listopada – Święto Dnia Muzyki „Ce-
cyliada”. Uroczystości rozpoczną się w Ko-
ściele parafialnym w Bodzentynie o godz. 
10:00 w intencji muzyków. A po Mszy Św. 
odbędzie się koncert muzyki sakralnej.

Serdecznie zapraszamy.

/Katarzyna Piasecka/

Retrospekcja imprez 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP w Bodzentynie

potencjał, wiem w jakich działaniach się 
sprawdzają, a w jakich nie. Dotychczasowa 
pozycja koleżanki z pracy pozwoliła mi też 
poznać ich cechy charakteru. Te informacje 
są ważne. Moja nowa rola, zbudowała jed-
nak pewien dystans. Najbardziej uderzyło 
to we mnie. Było to trudne, kiedy właśnie 
w pierwszych dniach koleżanki zaczęły się 
do mnie zwracać pani dyrektor. Poczułam się 
taka odsunięta na inną półkę, odizolowana 
w gabinecie dyrektora. Muszę być także sze-
fem i sprawować tzw. nadzór pedagogiczny. 
Na szczęście, moi nauczyciele to rozumieją 
i wiedzą, że tak być musi.

*Jak w nowej roli przyjęło Panią grono 
pedagogiczne?

- Generalnie mogę powiedzieć, że jestem 
dumna z grona pedagogicznego, które było 
dla mnie wielkim wsparciem. Oczywiście są 
wyjątki, ale jak wszędzie. Dla nauczycieli 
to też nie była łatwa sytuacja. Najważniej-
sze, że z dniem 01 września 2015 r. wszyscy 
stanęli na swoich stanowiskach i zabrali się 
do pracy. Każdy robił co do niego należało, 
aby nikt nie miał żadnych uwag. Również 
pracownicy niepedagogiczni byli pomoc-
ni i życzliwi. Wszystkim pięknie dziękuję, 
bo to dla mnie ważne chwile, takie pierwsze 
sygnały akceptacji i chęci współpracy z no-
wym dyrektorem.

*Jak długo jest Pani pedagogiem?
- Jako nauczyciel pracuję 21 rok. Nauczy-

cielstwem tak naprawdę, można powiedzieć, 
że jestem obciążona genetycznie (śmiech), 
ponieważ moi rodzice, byli nauczycielami. 
Tata pełnił bardzo długo funkcję dyrektora. 
Siostra jest nauczycielką. W dalszej rodzi-
nie, jest jeszcze kilka przypadków. Nauczy-
cielstwo znam praktycznie od kołyski. Wy-
chowałam się na tych dyskusjach o oświacie.

Ukończyłam studia z biologii, ale kiedy 
nastał czas reform oświatowych to sytuacja 
wymusiła zdobywanie kolejnych kwalifikacji 
do nauczania geografii, informatyki, przyrody, 
wychowania do życia w rodzinie.

*Jak układa się współpraca z rodzica-
mi?

- Dawniej rodzic miał większy szacunek 
do zawodu nauczyciela. Wspierał go bar-
dziej. Teraz są rodzice, którzy współpracu-
ją, ale są też rodzice roszczeniowi, którzy 
zawsze wierzą swojemu dziecku, a nie na-
uczycielowi. Rozumiem, że rolą rodzica, jest 
chronienie swojego dziecka, ale trzeba w tym 
zachować umiar.

*Jakimi cechami wg Pani, powinien być 
obdarzony idealny nauczyciel?

Przede wszystkim cierpliwy, pracowity, 
konsekwentny, kreatywny, przyjazny i odpor-
ny na hałas. Nauczyciel musi – taka przy-
najmniej jest moja recepta – zaprzyjaźnić się 
z uczniem, zdobyć jego zaufanie, bo to jest 
ważne. Jeżeli dziecko lubi nauczyciela, ma 
z nim kontakt, to będzie też słuchało, co ten 
nauczyciel do niego mówi. Pozwoli zarazić 
się jego pasją. Równie ważne jest też wyzna-
czenie granic i wdrażanie do obowiązków, 
zachowania, itp.

*Dziękuję za rozmowę
 Ewa Ślęczek Zd
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Nominacja i Tytuł Strażnika 
Dziedzictwa Rzeczypospolitej 
dla mieszkanki Siekierna
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Rys historyczny Bodzentyna 
na przestrzeni wieków cz. II

Rysunek: Jan Matejko - Franci-
szek Krasiński, biskup krakowski

Źródło: Biblioteka Narodowa

Po Bodzancie nastał 
Florian z Mokrska, który 
wśród dziczy nietrze-
bionej wznosił zamek, 
mury obronne, wieżyce, 
wzorem włoskim zdo-
bione. W 1366 roku bi-
skup Florian z Mokrska 
otoczył miasto murami 
z licznymi wieżycami 
i basztami.
Wyznaczono duży rynek 

w formie kwadratu na środku, 
którego wybudowano ratusz. 
Ratusz uległ zniszczeniu i został 
zburzony przez wojska szwedz-
kie, które w 1655 roku zdobyły 
i splądrowały Bodzentyn. Z każ-
dego rogu rynku wyprowadzono 

po dwie ulice. Tego typu założe-
nia oparte były na prawie mag-
deburskim.

W 1412 roku biskup krakow-
ski Piotr nadał Bodzentynowi 
prawa miejskie, które w 1413 
roku potwierdził Władysław Ja-
giełło, a w późniejszych cza-
sach przywileje jego potwierdzili 
również inni biskupi oraz królo-
wie. W 1410 roku – w czerwcu 
– przybył tu wraz z rycerzami 
Władysław Jagiełło, udający się 
pod Grunwald.

(…) Niezwykle dynamicz-
ny rozwój „przeżywa” zamek 
za czasów panowania i za-
mieszkiwania go przez biskupa 
Franciszka Krasińskiego – pod-
kanclerza koronnego – przypada 

to na wiek XVI. Wówczas to jak 
zapisał jego osobisty pisarz 
Kromer „ludzi uczone u siebie 
bawił”. Był tu m.in. Jan Kocha-
nowski, który napisał fraszkę 
pt. „Do gór i lasów” – urzeczony 
pięknymi widokami, które oglą-
dał z okien komnat zamkowych.

Biskup Krasiński zorganizo-
wał w Bodzentynie dwa zastępy 
husarii, z których jeden wysłał 
dla poskromienia gdańszczan, 
a drugi ofiarował Stefanowi Ba-
toremu do walki z Rosją pod 
Psków i Wielkie Łuki.

O ogrodach zamkowych 
na górze i u jej podnóża będą-
cych – nad rzeką Psarką – pi-
sano w Niemczech i Szwecji 
z wielkimi pochwałami tzw. 

„ogrody pięknością słynące” 
(będą podejmowane starania 
w celu ich wskrzeszenia).

/Witold Comber
Przewodniczący Społecznego 
Obywatelskiego Komitetu ds. 

Odzyskania Praw Miejskich/

Mieszkanka gminy 
Bodzentyn otrzymuje 
nominację i tytuł 
Strażnika Dziedzictwa 
Rzeczpospolitej

W 2013 roku Senat Rze-
czypospolitej Polskiej ustano-
wił Nagrodę i Tytuł Strażnika 
Dziedzictwa Rzeczypospolitej 
Custos Monumentorum Rei Pu-
blicae, aby uhonorować osoby, 
instytucje i organizacje działają-
ce na rzecz opieki nad polskim 
dziedzictwem kulturowym w kra-
ju i poza jego granicami. Nagro-
dy przyznawane są w dwóch 
kategoriach: krajowej i zagra-
nicznej, przez kapitułę powołaną 
przez Marszałka Senatu.

W III edycji konkursu 29 
września 2015 r. kapituła pod 
przewodnictwem Wicemarsza-
łek Marii Pańczyk-Pozdziej no-
minowała w kategorii: „Nagroda 
krajowa dla osób fizycznych” 
cztery osoby, w tym prof. Urszu-

lę Oettingen. Panią Oettingen 
do tego wyróżnienia nomino-
wano za wieloletnią działalność 
na rzecz upowszechniania 
i ochrony dziedzictwa narodo-
wego na terenie regionu święto-
krzyskiego, kształtowanie świa-
domości historycznej i postaw 
patriotycznych społeczeństwa 
Kielecczyzny; wkład w organi-
zację i pomoc w renowacji za-
bytkowych cmentarzy i innych 
miejsc pamięci narodowej, zwią-
zanych z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi i kulturalnymi.

Podczas uroczystości nomi-
nowani i nagrodzeni otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. W multi-
medialnej prezentacji pokazano 
również ich działalność. Organi-
zatorzy konkursu i Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
Małgorzata Omilanowska pod-
kreślili wielką rolę osób i instytu-
cji, które swoją pracą i zaanga-
żowaniem decydują, iż zabytki 
kultury materialnej i niematerial-
nej, ocalone od zapomnienia, 

stają się spuścizną następnych 
pokoleń Polaków.

Prof. Urszula Oettingen jest 
mieszkanką Siekierna-Podmie-
ścia. Zawodowo związana jest 
z Uniwersytetem Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Pracę 
naukową łączy z działalnością 
społeczną. Jest autorką wielu 
publikacji dotyczących dziejów 
ziemi świętokrzyskiej. W 1993 r. 
jako pierwsza w regionie, pełniąc 
funkcję Przewodniczącej Komisji 
Opieki nad Cmentarzami Kielec-
kimi w Stowarzyszeniu Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego, zapo-
czątkowała kwesty na ratowanie 
zabytków kieleckich cmentarzy. 
Od kilku lat prowadzi działal-
ność na terenie miasta i gminy 
Bodzentyn, popularyzując jego 
historię i dziedzictwo kulturowe. 
Jest Przewodniczącą Społecz-
nej Rady Kultury Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn, Prezesem Sto-
warzyszenia Siekierno Nasza 
Ojczyzna oraz współinicjatorką 
działań mających na celu wy-

promowanie Bodzentyna jako 
ważnego ośrodka kulturowego 
ziemi świętokrzyskiej.

/Prof. Urszula Oettingen/
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Kolejny ślub w plenerze

Śladami Stefana Żeromskiego 
– POŻEGNANIE LATA

W niedzielę, 27 września 
2015 r., w miejscowości 
Psary Stara Wieś, odbył 
się festyn rodzinny zorga-
nizowany przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi i Edu-
kacji „Nasza Szkoła”.

Festyn został zorganizowa-
ny dzięki współpracy z Miejsko 
– Gminnym Centrum Kultury 
i Turystyki oraz z Miejsko - 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.

Uroczystego otwarcia festynu 
z życzeniami dobrej zabawy do-
konał Burmistrz Miasta i Gminy 
p. Dariusz Skiba. Nie obyło się 
również bez podziękowań dla 
osób i instytucji zaangażowa-
nych w organizację festynu ro-
dzinnego.

Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się konkursy dla dzie-
ci dotyczące życia i twórczości 
Stefana Żeromskiego. Zorga-
nizowano również konkursy 
o Świętokrzyskim Parku Narodo-

23 października 2015 r., 
przy ruinach zamku 
w Bodzentynie odbył się 
po raz trzeci ślub 
plenerowy.

Możliwość zawarcia związku 
małżeńskiego w plenerze daje 
znowelizowana niedawno ustawa 
Prawo o aktach stanu cywilnego.

Pani Barbara i Pan Wojciech 
są trzecią parą, które zdecy-
dowały się po wprowadzeniu 
w życie nowej ustawy na ślub 
w plenerze.

Uroczystość odbyła się w uro-
kliwym miejscu – przy ruinach 
zamku biskupów krakowskich 
w Bodzentynie.

W ceremonii uczestniczyła 
liczna rodzina i przyjaciele pary 
młodej. Ślubu udzielił im, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzen-

tyn, Dariusz Skiba.
„Uroczystość była bardzo 

piękna. Cieszę się, że przypadł 
mi zaszczyt uczestniczenia 
w niej. Miejsce, które wybrali 
młodzi jest unikatowe i z pew-
nością takie już pozostanie 
w ich wspomnieniach do końca 
życia. Jest mi tym bardziej miło, 
że taka ceremonia odbyła się 
z inicjatywy małżonków, którzy 
nie są mieszkańcami naszej 
gminy. Zapraszamy również 
do innych przepięknych miejsc 
w gminie Bodzentyn, gdzie 
można zorganizować ślub „pod 
chmurką”. Na przykład źródełko 
św. Franciszka w Świętej Kata-
rzynie, Zalew w Wilkowie, Góra 
Barbara we Wzdole Rządowym 
i inne miejsca czekają na Młode 
Pary” – mówił Burmistrz.

/USC Bodzentyn/

wym i z zakresu bezpieczeństwa 
drogowego oraz profilaktyki uza-
leżnień. Dla wszystkich przygo-
towano zabawy sportowe m.in. 
„Mistrzostwa Świata w Rzucie 
Podkową” oraz przeciąganie liny 
między sołectwami.

W czasie festynu swoje ta-
lenty zaprezentowały dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Psarach.

Podczas festynu odbył się 
również pokaz sprzętu policyj-
nego Komendy Miejskiej Poli-

cji w Kielcach i Staży Pożarnej 
z Bodzentyna i Psar, który był 
niewątpliwą atrakcją dla dzieci.

Festyn uatrakcyjniły swoimi 
występami zespoły ludowe „Le-
śnianie” oraz „Dąbrowa To My”. 
Folklor w ich wykonaniu był dłu-
go oklaskiwany przez zgroma-
dzonych gości.

Impreza cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, dlate-
go z pewnością spotkamy się 
za rok.

/Jerzy Wójcik/
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Wycieczka gimnazjalistów 
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Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa w Pool Bilard

Ostatni tydzień paź-
dziernika na sportowo!

Z końcem października na hali 
sportowej we Wzdole Rządowym 
odbyły się Gminne Zawody w Mini-
-piłce nożnej dziewcząt i chłopców.

Wyniki:
W grupie dziewcząt:
1. SP Wzdół Rządowy
2. SP Bodzentyn
3. SP Św. Katarzyna.
W kategorii chłopców zwycięzca 

zawodów został wyłoniony dopiero 
po serii rzutów karnych, w których 
zawodnicy ze Wzdołu Rządowego 
ulegli drużynie z Bodzentyna 2:3. 
A oto wyniki końcowe w kategorii 
chłopców:

1. SP Bodzentyn II
2. SP Wzdół Rządowy I
3. SP Bodzentyn I
Rywalizacja uczniów szkól gim-

nazjalnych.
Dziewczęta:
1. Gim. Bodzentyn
2. Gim. Bodzentyn
3. Gim. Bodzentyn
4. Gim. Wzdół Rządowy
Chłopcy:
1. Gim. Bodzentyn I
2. Gim. Wzdół Rządowy I
3. Gim. Wzdół Rządowy II
4. Gim. Bodzentyn II
Zwycięskie drużyny zarówno 

szkół podstawowych jak i gimna-
zjów nagrodzone zostały sprzętem 
sportowym w postaci piłek nożnych.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Roman Pytel

Bilardziści z ULKS „Olimp” ze Wzdo-
łu Rządowego zdobyli III miejsce na 
Mistrzostwach Województwa Święto-
krzyskiego.

15 października 2015 r., w Zespole Szkół 
w Kostomłotach Drugich odbyły II Drużynowe 
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego 
w Pool Bilardzie. Na starcie zawodów stanęło 
11 drużyn z całego województwa.

ULKS „OLIMP” Wzdół Rządowy wystąpił 
w składzie: Patrycja Dąbek grająca w odmianę 8 
bil, Ewa Bugajska grająca w odmianę 9 bil oraz 
Igor Bartkiewicz grający w odmianę 10 bil. Zawo-
dy stały na wysokim poziomie i przysporzyły za-
wodnikom oraz ich opiekunom mnóstwo emocji.

Bilardziści ze Wzdołu Rządowego pokazali 
się z bardzo dobrej strony, wykazując się duży-
mi umiejętnościami i koncentracją, udowadnia-

jąc, że z roku na rok zawodnicy naszego klubu 
zbliżają się do czołówki województwa w tej dys-
cyplinie sportu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje posta-
wa Patrycji Dąbek, która wykazała się dużym 
opanowaniem oraz umiejętnościami taktyczny-
mi, dwukrotnie rozstrzygając mecze na naszą 
korzyść przy stanie 1:1 w poszczególnych grach 
oraz stanie 1:1 w rozbiciach decydującej partii. 
Takie wyniki i zaangażowanie naszych zawod-
ników bardzo dobrze prognozuje na przyszłość.

Na uwagę zasługuje również fakt, że nasz 
klub sklasyfikowany jest po czterech kolejkach 
Świętokrzyskiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej 
na 4 miejscu. W kategorii juniorek, Ewa Bugaj-
ska zajmuje 3 miejsce, Igor Bartkiewicz 7 miej-
sce, a Patrycja Dąbek 9 miejsce.

Ze sportowym pozdrowieniem
/mgr Roman Pytel/

Tradycją naszego 
gimnazjum jest orga-
nizowanie wycieczek 
dla uczniów klas pierw-
szych w miejsca zwią-
zane z patronem szkoły 
– Janem Piwnikiem 
„Ponurym”. 
Gimnazjaliści odwiedzali Ja-

nowice – rodzinną wieś „Ponu-
rego”, Wąchock - miejsce wiecz-
nego spoczynku, ale najczęściej 
kierowali swe kroki na Wykus 
- najbliższy nie tylko za względu 
na odległość, ale również z uwa-
gi na to, że właśnie tam rozwinę-
ła się legenda Piwnika. 

Podobnie w tym roku pierw-
szoklasiści udali się na wyciecz-
kę w miejsce najbardziej upa-
miętniające czyny pułkownika  
i jego ludzi. Blisko 80 uczniów 
pod opieką wychowawców:  
p. Moniki Wnętrzak, p. Marii Pa-
luch, p. Urszuli Sokół i p. Grażyny 
Oględzińskiej dn. 29 września od-
wiedziło Wykus.

Po dotarciu na miejsce zosta-
ły zapalone znicze ku czci i pa-
mięci świętokrzyskich żołnierzy, 
a młodzież wysłuchała refera-
tów na temat II wojny światowej, 
AK, życia i działalności Patrona 
szkoły oraz działań partyzantów 
na naszych terenach, przygo-
towanych przez kolegów i ko-

leżankę: Macieja Skibę, Pawła 
Stępnia, Bartłomieja Zwadę, 
Igora Drobniaka, Julię Sambur-
ską oraz Jakuba Wnętrzaka. 
Referaty przybliżyły historię II 
wojny światowej i uświadomiły, 
jakim poświęceniem i odwagą 
odznaczali się nasi przodkowie.

Następnym punktem progra-
mu było ognisko – momentalnie 
otoczone przez uczniów, którym 
leśne powietrze wzmogło apatyt 
na skwierczące kiełbaski. Dodat-
kowym atutem była możliwość 
podziwiania rzadkich okazów 
roślin, które występują na tere-
nie Sieradowickiego Parku Kra-
jobrazowego (chociażby paproci 
i powojników).

Integracja między uczniami 
była wyraźna, wzajemne zbie-

ranie drewna na ognisko, rato-
wanie kiełbasek spadających 
w ogień, czy też po prostu roz-
mowy i wybuchające co chwila 
śmiechy, które musiały radować 
spoglądających z góry - „Ponu-
rego” i jego ludzi. O ten uśmiech 
i wolność przyszłych pokoleń 
walczyli, ich śmierć nie poszła 
na marne…

/Wychowawcy 
klas pierwszych/
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Nowy plac zabaw w Leśnej

Radość i nauka w Sieradowicach
2 października 2015 r., 
w Sieradowicach miało 
miejsce niecodzienne 
wydarzenie – „kiełba-
skowa” uczta.

Na boisku przy remizie stra-
żackiej rozpalono ognisko, prze-
gotowano kiełbaski i zaproszono 
dzieci wraz z mamami. Rozpo-
częła się „kiełbaskowa” uczta.

Z przyjemnością patrzyło się 
na rozradowaną gromadkę dzie-
ci, które z rozpalonymi buziami 
od żaru ogniska, trzymały kije 
i piekły swoje porcje kiełbasek. 
Zdarzyło się i tak, że niesfor-
na kiełbaska zamiast lądować 
w brzuchu w trafiała do ogniska. 
Ale, nic to! I tak wystarczyło dla 
wszystkich.

 Ważnym punktem spotka-
nia była krótka lekcja udziela-
nia pierwszej pomocy. Fantom 
„Mała Ania” i pani pielęgniarka 
Monika znakomicie wykonały 
swoje zadanie.

Niewiele trzeba by połączyć 
radość i naukę. Wystarczy po-
mysł, chętne do pomocy osoby 

i już mamy przyjemnie spędzony 
czas wolny.

W świetlicy i na boisku jest 
miejsce dla wszystkich chęt-

nych. W piątkowe popołudnie 
przybyły babcie z wnuczętami, 
mamy z pociechami i grupa na-
stolatków rozgrywająca wciąż 

nieskończone mecze. Tak oto, 
buduje się poczucie przynależ-
ności do swojego środowiska.

/Marzanna Borek/

Na początku paździer-
nika został oddany 
do użytku nowy plac 
zabaw przy Publicznej 
Szkole Podstawowej 
w Leśnej.

Plac zabaw powstał dzięki 
ogromnym staraniom sołtysa 
wsi, p. Beaty Babiarz, poparciu 
mieszkańców oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Na placu dzieci mogą korzystać 
z karuzeli, huśtawek, domku ze 
zjeżdżalnią, a po wyczerpującej 
zabawie odpocząć na ławecz-
kach. Na tym nie koniec, gdyż 
w planach jest dodanie kolej-
nych elementów zabawowych. 
Co istotne, wszystkie zamon-
towane urządzenia i elementy 
wyposażenia posiadają atesty 

i certyfikaty bezpieczeństwa 
potwierdzające, że zostały wy-
konane w oparciu o obowiązu-
jące w tym zakresie normy oraz 
posiadają dopuszczenie do sto-

sowania w kontakcie z dziećmi.
Serdecznie zapraszamy 

do korzystania z nowego placu 
zabaw nie tylko uczniów, ale tak-
że małych mieszkańców Leśnej, 

życząc wszystkim dzieciom miłej 
zabawy. Mamy także nadzieję, 
że plac zabaw długo będzie słu-
żył najmłodszym.

/BK/
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Oferta zajęciowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki
O tym jak ważne są zajęcia 
dodatkowe dla ogólnego 
rozwoju naszych pociech 
każdy z nas wie. Dlatego też, 
dyrektor wraz z pracownikami 
serdecznie zapraszają Rodziców 
do zapoznania się z ofertą 
zajęciową MGCKiT i zachęcają 
do przywożenia swoich dzieci 
na zajęcia.

Obecnie są jeszcze wolne miejsca 
na zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne 
oraz zajęcia taneczne - Akademia Tańca 
„Zameczek”.

Ponadto, młodzież i dorosłych zaprasza-
my na zajęcia z zumby czy aerobic’u.

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Zajęcia rytmiczne zawierają elementy 
tańca, emisji głosu i śpiewu w przystępnej 
zabawowej formie dla wszystkich dzieci. 
Wiedza przekazywana jest dzieciom w taki 
sposób, aby kojarzyła się ona z przyjemno-
ścią i zabawą. Innymi słowy to nauka przez 
zabawę

Zajęcia rytmiczne obejmują naukę piose-
nek, wykonywanie ich z ruchem ilustracyj-
nym bądź rytmicznym. Naukę elementów 
tańców ludowych jak również układów ta-
necznych do muzyki współczesnej. Ćwi-
czenia uwrażliwiają na melodykę, rytmikę, 
dynamikę, artykulację itp.

Ponadto, rytmika rozwija motory-
kę i estetykę ruchu. Ruch połączony 
z muzyką ułatwia koordynację i za-
chęca do aktywności. Pozwala dziec-
ku na ekspresję twórczą, jak również 
realizuje cele wychowawcze takie jak: 
umiejętność współżycia koleżeńskiego, 
podporządkowywanie się obowiązują-
cym regułom, czy też uczenie współod-
powiedzialności uczestników zespołu. 
Dzieci na zajęciach uczą się współpracy 
w grupie, rozwijają orientację w prze-
strzeni, a także kształtowana jest ich 
percepcja muzyki.

Zajęcia z rytmiki są bezpłatne, organi-
zowane dla dwóch grupach wiekowych, 
w każdą środę.

Grupa młodsza w godzinach 16.30-17.00.
Grupa starsza w godzinach 17.00-17.30.

Zajęcia plastyczne
Skierowane są dla dzieci w wieku szkol-

nym. Celem tych zajęć jest rozwój plastycz-
ny połączony z zabawą poprzez wykonywa-
nie prac różnymi technikami.

Oferujemy ciekawe zajęcia, które roz-
winą zdolności manualne i wyobraźnię 
Państwa pociech. Zapewniamy przyjazną 
i twórczą atmosferę, dzięki której dzieci 
mogą wspólnie eksperymentować w zakre-
sie różnych technik i form ekspresji.

Zajęcia pobudzają wyobraźnię i wrażli-
wość artystyczną u dzieci. Dostosowane są 
do indywidualnych potrzeb, zainteresowań 
i wizji młodych twórców.

Podczas warsztatów dzieci mają szansę 
pracować wieloma technikami plastycznymi 
z wykorzystaniem różnorodnych materia-
łów. Na zajęciach, oprócz standardowego 
malowania, dzieci poznają takie techniki 
plastyczne jak: collage, wyklejanie, wyci-
nanie, wyplatanie z papieru, wydzieranie 
i wiele innych. Również na zajęciach dzieci 
uczą się jak tworzyć coś z niczego, np. re-
cyklingowe zabawki czy też prace plastycz-
ne zrobione z masy papierowej, masy sol-
nej, a nawet makaronu. Na zajęciach nigdy 
nie zabraknie również tradycyjnych prac 
z bibułą, kolorowym papierem, plasteliną 
oraz kółkami origami.

Zajęcie plastyczne są bezpłatne, orga-
nizowane dla wszystkich chętnych dzieci. 
Odbywają się w środy o godzinie 16.30 
i w czwartki o 16.00.

Akademia Tańca „Zameczek”

To kolejny nowy rodzaj zajęć utworzo-
nych w MGCKiT. Akademia Tańca „Zame-
czek” zaprasza dzieci w wieku 6 – 9 lat 
z terenu Gminy Bodzentyn. Naszym celem 
jest nie tylko nauczanie tańca, ale również 
wychowywanie poprzez taniec, promocję 
zdrowego ruchu, przełamywanie barier, 
pokonywanie własnych słabości.

Poprzez taniec dzieci mogą wyrzucić 
z siebie stłumione emocje, nauczyć się eks-
presji i wyrażania swego wnętrza. To wspa-
niały sposób na aktywny wypoczynek, re-
laks, poznawanie innych osób, które mają 
podobne zainteresowania. TANIEC to rów-
nież sposób na życie.

„Taniec może wszystko zmienić ,
jeden ruch może jednoczyć ludzi ,

jeden ruch może dać wiarę w siebie,
jeden ruch może wyzwolić całe pokolenie ,
ruch jest odpowiedzią na wszystko”.
Zajęcia płatne. Odbywają w każdy pią-

tek, dla dwóch grup.
Grupa I godzinach 17.00 – 18.00.
Grupa II w godzinach 16.00 – 17.00 

(Trwają zapisy na II grupę zajęciową)

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY  
I DOROSŁYCH
Aerobic
Jeżeli twoim atutem jest bycie „fit” i szu-

kasz wyjątkowego sposobu na spędzenie 
wolnego czasu to zajęcia z aerobic’u są 
właśnie dla Ciebie.

Na zajęciach fitness spalisz kalorie, 
wzmocnisz mięśnie i odprężysz się psy-
chicznie, a po pewnym czasie systema-
tycznego uczęszczania – poczujesz się 
sprawniejsza i zwinniejsza.

Każdy trening jest rozpisany pod kątem 
konkretnych ćwiczeń, serii i liczby powtórzeń.

Wykonujemy ćwiczenia na wszystkie 
partie ciała; znajdziesz tutaj ćwiczenia si-
łowe, wzmacniające, skocznościowe i roz-
ciągające.

Zapraszamy w każdy wtorek i piątek 
o 19.30.

Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wy-
starczy przyjść. Zajęcia płatne.

Zumba

To zajęcia mające w szczególności 
na celu dobrą zabawę i spędzenie czasu 
w towarzystwie lubiącym zdrowy styl życia.

Wykonywane układy mają na celu wyrzeź-
bienie sylwetki, zredukowanie tkanki tłuszczo-
wej czy pozbycie się zbędnych kilogramów.

Przychodząc na te zajęcia, każdy uczest-
nik gwarantuje sobie poprawę samopoczucia, 
a tym samym skuteczną walkę z depresją, 
otyłością i wieloma innymi dolegliwościami 
związanymi z życiem w stresie, siedzącym try-
bem życia i dolegliwościami cywilizacyjnymi.

Poprzez świetna zabawę sprawiamy, 
że każdy jest sprawniejszy i ma dużo energii 
do życia.

Wszystkich chętnych serdecznie za-
praszamy w poniedziałki, środy o 19.30 
i piątki o 18.00. Zajęcia płatne.  

/Zespół MGCKiT/
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