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pediatrą pulmonologiem.
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Od magazyniera po laboranta 
-czterysta ofert na targach pracy

Debiutujące w Bodzen-
tynie Targi Pracy, po 
wielu tygodniach starań 
i aktywności wieloosobo-
wego zespołu z Urzędu 
Miasta i Gminy współpra-
cującego ściśle z pra-
cownikami Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Do najważniejszych zadań 
należała pomoc w pozyskiwaniu 
przedsiębiorców  działających 
na ternie miasta i gminy Bodzen-
tyn oraz miasta Kielce, zainte-
resowanych wzięciem udziału 
w targach, organizacja samej 
imprezy oraz upowszechnianie 
informacji przez kolportaż ulo-

tek, zaproszeń, plakatów czy 
informowanie lokalnych mediów 
o wydarzeniu. Ostatecznie udział 
w XXIX Powiatowych Targach 
Pracy w Bodzentynie potwier-
dziło 57 wystawców, z czego za-
proponowano blisko 400 ofert od 
wystawców oraz PUP. Były one 
jednak bardzo zróżnicowane – 
od niewykwalifikowanych pracow-
ników aż po bardzo precyzyjne 
wykształcenie specjalistyczne, co 
przy dużej liczbie zwiedzających 
osób utrudniało znalezienie odpo-
wiedniego pracodawcy. Doradca 
klienta, opiekun osób starszych, 
magazynier, lakiernik samocho-
dowy, mechanik samochodowy, 
kierowca kat. C+E, konserwator, 

weterynarz, fryzjer, kosmetyczka, 
cukiernik, piekarz, sprzedawca, 
spawacz, przedstawiciel han-
dlowy, laborant, sprzątaczka, 
pokojowa, cieśla, masażystka, 
fizjoterapeuta – to tylko niektóre 
z wystawionych ofert.

Na tle podobnych wydarzeń 
w innych rejonach, gdzie tego typu 
wydarzenia są organizowane cy-
klicznie od wielu lat, w Bodzenty-
nie była ogromna frekwencja,  za-
interesowanie zarówno po stronie 
pracowników, jak i pracodawców. 
Na pewno duża w tym zasługa 
wielu szeregowych pracowników 
obu instytucji, które włożyły wiele 
wysiłku, by zmniejszyć choć tro-
chę bezrobocie w naszej gminie.
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Obchody pacyfikacji mieszkańców 
Bodzentyna z czerwca 1943 roku

W 72 rocznicę pacyfikacji Woli 
Szczygiełkowej

Przy obecności lokal-
nych władz tradycyjne 
czerwcowe obchody w 72 
rocznicę pacyfikacji Bo-
dzentyna rozpoczęły się 
uroczystą Mszą Świętą 
odprawioną w kościele 
parafialnym. 

Przypomnijmy więc, że 1 
czerwca 1943 roku okupanci nie-
mieccy zamordowali tu 39 miesz-
kańców naszego miasteczka. Co-

roczne obchody to hołd złożony 
pomordowanym w obronie ojczy-
zny. Jest to każdorazowo dzień 
zadumy i wspomnień o drama-
tycznych wydarzeniach z okresu II 
wojny światowej.

Uczestnicy przemaszerowali 
w stronę Dolnego Rynku, na któ-
rym przed laty odbyła się selek-
cja mężczyzn do rozstrzelania, 
w towarzystwie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP, uroczystych 
proporców niesionych przez mło-

dzież. Dalsza trasa odbyła się w 
milczeniu, aż do pomnika, który 
upamiętnia miejsce egzekucji. 
Tam przedstawiciele władz złożyli, 
w hołdzie pamięci pomordowa-
nym, symboliczną wiązankę bia-
ło-czerwonych kwiatów i zapalili 
znicze.

Następnie, przy dźwiękach 
orkiestry pod batutą Kazimierza 
Podrazy, procesja ruszyła nową 
drogą na cmentarz parafialny. 
Przed mogiłą pomordowanych, 

zebrani modlili się za spokój dusz 
tych, którzy oddali swoje życie dla 
Ojczyzny. Również w tym miej-
scu przedstawiciele władz złożyli 
wieńce oraz zapalili symboliczne 
znicze. Burmistrz Dariusz Skiba w 
swym krótkim przemówieniu pod-
kreślił powagę chwili i jej znacze-
nie dla obecnych mieszkańców 
Bodzentyna oraz podziękował 
wszystkim za udział w uroczysto-
ści oraz pamięć.

/EŚ/.

25 maja 2015 r. w Woli 
Szczygiełkowej odbyła 
się uroczystość z okazji 
przypadającej w tym dniu 
rocznicy pacyfikacji miej-
scowości Wola Szczygieł-
kowa. 

W obchodach 72 rocznicy pa-
cyfikacji uczestniczyli przedsta-
wiciele rodzin pomordowanych, 
mieszkańcy wioski, nauczyciele 
i uczniowie SP w Woli Szczygieł-
kowej. Na uroczystości obecny był 
burmistrz miasta i gminy Bodzen-
tyn Dariusz Skiba oraz przed-
stawiciele Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie: pani J. Dulęba, pan J. 
Zygadlewicz oraz pan R. Tusień.

Zebranych gości powitała rad-
na B. Wyglądacz, po czym odbył 
się apel, złożenie wiązanek oraz 
zapalenie zniczy w miejscach pa-
mięci. W intencji poległych mszę 
świętą odprawili proboszcz para-
fii Dębno ks. Marian Jakubowski 
oraz prałat ks. Jan Tusień, rodak 
z Woli Szczygiełkowej, a obecnie 
proboszcz parafii Świętego Woj-
ciecha w Kielcach.

W wygłoszonej homilii nawią-
zał do tragedii, która dotknęła 
mieszkańców wsi, również jego 
dziadka i stryja.

25 maja 1943 roku w Woli 
Szczygiełkowej, w miejscu gdzie 
obecnie stoi pomnik, rozstrzelano 
21 mieszkańców wsi. Ich ofiarę 
upamiętnia symboliczny krzyż, 
ustawiony w miejscu pierwszego 
pochówku rozstrzelonych pod-
czas pacyfikacji oraz pomnik Orła 
Białego z uciętym skrzydłem, 
symbolizujący ofiarę hitlerowskie-
go terroru w latach 1939-1945. 
Do tragicznych zdarzeń czasu 
wojny nawiązali również ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Woli 

Szczygiełkowej, którzy wykonali 
program artystyczny, powstały 
w większości na podstawie twór-
czości własnej uczniów i nauczy-
cieli.

Uroczystość ta była przejawem 
patriotyzmu i szacunku dla prze-
szłości naszego narodu i święto-
krzyskiej ziemi.

Jak podkreślił burmistrz Da-
riusz Skiba, naród nie może bu-
dować swojej przyszłości bez pa-
mięci o przeszłości, bohaterstwie 
ludzi, którzy służyli tej ziemi, wal-
cząc o nią i poświęcając dla niej 
własne życie.
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Lepiej zapobiegać niż leczyć
Od 1 czerwca na pełnym 
etacie, 5 dni w tygodniu 
pracuje w naszym SP 
ZOZ lekarz pediatra, pul-
monolog  dr Lidia Dzie-
dzic, dojeżdża do nas 
z Kielc. Poprosiliśmy o 
krótkie zaprezentowanie 
kariery zawodowej, reko-
mendacje dla pacjentów 
oraz wrażenia z nowego 
miejsca pracy. 

* Jak się Pani pracuje  
w nowym miejscu pracy?

- Moje pierwsze odczucia są 
bardzo pozytywne, z natury je-
stem optymistką, dobrze się od 
razu tu poczułam. Istotne dla 
mnie są relacje z rodzicami le-
czonych dzieci. Jeżeli chodzi o 
sam kontakt z dziećmi o to się 
nie obawiam, zwykle dobrze się 
to układa. Częściowo się za-
domowiłam, mam duże plany. 
Pracowałam w Kielcach wiele 
wiele lat, w szpitalu, poradni 
specjalistycznej, czy Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej. Podczas 
krótkiej pracy w Bodzentynie od-
noszę wrażenie, że pacjenci są 
wyedukowani, chłonni wiedzy, 
mam wrażenie, że też są ufni, 
wydaje mi się, że wzbudzam w 
nich zaufanie

* Czy może Pani opisać 
swoją dotychczasową karierę 
zawodową?

- Studia medyczne ukończy-
łam na Akademii Medycznej w 
Krakowie, jako młoda lekarka 

trafiłam do Kielc, gdzie odby-
łam staż, a później rozpoczęłam 
pracę na ul. Prostej, na oddziale 
noworodkowym, jednocześnie 
robiąc specjalizację z pediatrii. 
To była dla mnie szkoła życia. 
Trudne warunki, walka o życie. 
Trudno było uratować dzieci, zu-
pełnie inaczej niż dziś. Pierwszy 
stopień specjalizacji zrobiłam 
na terenie dzisiejszego szpita-
la dziecięcego. Ze względów 
rodzinnych zrezygnowałam z 
dyżurów, które są nieodłączną 
częścią pracy szpitalnej i roz-
poczęłam pracę w poradni, a 
następnie rozpoczęłam specjali-
zację z pulmonologii, co wiązało 
się z częstymi wyjazdami np. do 
Rabki. Później znalazłam sobie 
miejsce w poradni chorób płuc. 
Od 2003 r. rozpoczęłam pracę w 
NZOZ „Centrum”, gdzie od pod-
staw stworzyłam poradnię spe-
cjalistyczną, jednocześnie pra-
cując w poradni dziecięcej, skąd 
trafiłam właśnie do Bodzentyna. 
Staram się doszkalać, jeździć 
3-4 razy do roku na konferencje, 
szkolenia poza Kielce, by uak-
tualniać swoją wiedzę. Pediatrą 
jestem więc od 25 lat, z czego 
prawie 20 lat pulmonologiem.

* Jak Pani ocenia zmiany w 
zakresie problemów zdrowot-
nych u dzieci?

- Aktualnie, ku mojemu zdu-
mieniu, problemy alergologicz-
no-pulmonologiczne pojawiają 
się już u niemowląt. Kiedyś były 
to marginalne przypadki. Za-

uważam ogromny progres tych 
schorzeń, a ich przyczyn do-
patruję się w zanieczyszczeniu 
środowiska, żywności, powie-
trza. Jestem od 25 lat pediatrą, 
więc te obserwacje są naprawdę 
duże. Dawniej problemy nawra-
cających zapaleń oskrzeli, pro-
blemów skórnych czy katarów 
przewlekłych nie występowały w 
takiej ilości. Stąd też moja pró-
ba rozmowy z rodzicami o wa-
runkach higieny naszego życia: 
jak się odżywiać, jak spędzać 
wolny czas. Życzyłabym sobie 
mieć taki komfort pracy, aby móc 
także propagować profilaktykę 

zdrowotną. Dużo zależy od oto-
czenia , rodziców, opiekunów, 
nie tylko od recepty lekarskiej.

* Jakie więc dałaby Pani 
naszym pacjentom kluczowe 
zalecenia?

- To bardzo istotne, by nie 
„piecuszyć” dzieci, by w miarę 
często wychodzić na powietrze. 
Drugą kluczową sprawą jest uni-
kanie dymu tytoniowego, bierne 
wdychanie powoduje objawy 
alergiczne i ogólna dbałość o hi-
gienę życia.

* Dziękuję za rozmowę.

GRAFIK PRZYJĘĆ lekarzy PEDIATRÓW 

miejscowość PON WT ŚR CZW PT

BODZENTYN 8-15  
Lidia Dziedzic

8-15
Lidia Dziedzic  

8-13
Krystyna

 Stachera-Grosicka

8-13
Krystyna 
Stachera-
Grosicka

12-18
Lidia Dziedzic

8-13  
dr Krystyna 
Stachera-
-Grosicka

STARA WIEŚ - -
8-14 

Lidia Dziedzic  
8-15 

Lidia Dziedzic  

ŚW. 
KATARZYNA -

8-14 
Elżbieta 
Janicka-
Śpiewak

-

8-14 
Elżbieta 
Janicka-
Śpiewak

-
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Mistrzowie królowej sportu
19 maja 2015 roku lekko-
atleci z ZSP nr 1 w Bo-
dzentynie wzięli udział 
w mistrzostwach powiatu 
kieleckiego szkół ponad-
gimnazjalnych w lekko-
atletyce w Strawczynku. 

Piękna pogoda, stadion 
na miarę mistrzów i doskonałe 
przygotowanie naszej młodzieży 
sprawiły, że w każdej klasyfikacji 
osiągnęliśmy najwyższe trofea 
sportowe.

KLASYFIKACJA GENERAL-
NA DZIEWCZĄT - I miejsce

KLASYFIKACJA GENERAL-
NA CHŁOPCÓW - I miejsce

KLASYFIKACJA GENERAL-
NA SZKÓŁ - I miejsce

Wygrana nie była dla nas za-
skoczeniem, ponieważ od wielu 
lat szkoła wychowuje czołowych 
lekkoatletów, którzy oblegają 
podium na zawodach w Straw-
czynku. Mimo braku profesjo-
nalnej bazy sportowej (bieżni, 
skoczni i miejsca do dyscyplin 
rzutnych) możemy pochwalić się 
tym, że mamy uzdolnioną sporto-
wo i chętną do ćwiczeń młodzież 
oraz nauczycieli wychowania 
fizycznego p. Magdalenę Tu-
sień-Kuzkę i p. Marcina Lesisza, 
którzy pracowicie i z ogromną sa-
tysfakcją szlifują swoje „sportowe 
diamenty”.

Kolejnym wyzwaniem będzie 

udział w I Pucharze Gór Święto-
krzyskich - Festiwalu Biegowym. 
Liczymy, iż forma nas nie opuści 
i powalczymy w biegach głów-
nych na dystansie 6 i 10 km oraz 
w innych biegach towarzyszą-
cych, w których planujemy swój 
start.

Program Dni Bodzentyna 4-5 lipca
II Dzień
niedziela 5 lipca 2015 r. 
plac przy Gimnazjum w Bodzentynie, ul. Wolności

15.00 – Występy zespołów KREJZOLKI, 
             MINIATURKA
15.30 – Występ Zespołu Tańca  J U M P
15.45 – Rozstrzygnięcie konkursu na 
             najładniejszy ogród 
15.55 – Konkurs z nagrodami
16.00 – Występ zespołu Wzdolskie 
             Kołowrotki
16.30 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry 
             Dętej OSP z Bodzentyna
17.00 – BIESIADA SARMACKA 
             BLOK POLSKI
17.40 – Występy zespołów Świętokrzyskie 
             Jodły, Wilkowianie
18.20 – BIESIADA SARMACKA 
             BLOK GÓRALSKI
19.00 – Konkurs z nagrodami
19.10 – Występ zespołu Dąbrowa to my
19.30 – BIESIADA SARMACKA 
             BLOK WŁOSKI
20.10 – Występ kabaretu STAN TUTAJ
21.10 – Występ zespołu  B O Y S
22.30 – Oficjalne zakończenie 
             XXXII Dni Bodzentyna

I Dzień
sobota 4 lipca 2015 r. 

13.00 – 14.30 
sala gimnastyczna 
Szkoły Podstawowej 
w Bodzentynie,
Rynek Górny

14.30 – 15.30

15.30 – 18.30
plac przy ruinach zamku

Uroczyste otwarcie XXXII Dni Bodzentyna
Uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy Bodzentyn z okaz-
ji 660-lecia uzyskania praw miejskich przez Bodzentyn, 20. 
rocznicy odzyskania praw miejskich oraz 140-lecia powstania 
Młodzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzen-
tynie.

Wykład  pani dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen – Bodzentyn na 
przestrzeni wieków.

Wykład pana Witolda Combra – Odzyskanie praw miejskich 
przez Bodzentyn w 1994 r.
Prezentacja wstępnego projektu pomnika Biskupa Bodzanty au-
torstwa artysty rzeźbiarza Sławomira Micka

Przyjęcie rezolucji upamiętniającej 660. rocznicę lokacji miasta, 20. 
rocznicę odzyskania praw miejskich oraz 140-lecie powstania Mło-
dzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie

Wernisaż prac malarskich członków Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Świętokrzyskich w Kielcach

Nabożeństwo w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Bodzentynie

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna 
oraz zaproszonych orkiestr.
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Mistrzowie królowej sportu Debiut kapeli ludowej 
ze Wzdołu nagrodzony 
III miejscem

Święto w Michniowie

W skrócie
9 czerwca br. w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie 
miała miejsce debata społeczna nt. 
„Bezpieczeństwo i porządek publiczny 
na terenie miasta i gminy Bodzentyn 
oraz gminy Nowa Słupia, której organi-
zatorami byli: burmistrz miasta i gminy 
Bodzentyn, wójt gminy Nowa Słupia oraz 
komendant Komisariatu Policji w Bo-
dzentynie.

Pan Dariusz Kasprowicz – dyrektor 
ZSP przywitał licznie zebranych na spo-
tkaniu gości: komendanta Komisariatu 
Policji w Bodzentynie – pana Krzysztofa 
Filipczaka, kierownika Referatu Prewen-
cji Komisariatu Policji w Bodzentynie – 
pana Mariusza Błońskiego, sekretarza 
MiG Bodzentyn – pana Wojciecha Fur-
manka, kierownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bodzentynie – pa-
nią Beatę Dulębę, kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
Słupi – panią Annę Mergalską–Moruś. 
Na debacie obecni byli również: aspirant 
Rafał Dekiel, sierżant sztabowy Mar-
cin Przygoda, a także przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzen-
tynie, Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego oraz Szkoły Podstawowej w Bo-
dzentynie. W spotkaniu uczestniczyli 
także uczniowie gimnazjów w Bodzenty-
nie i Nowej Słupi wraz z opiekunami oraz 
młodzież i nauczyciele szkoły goszczą-
cej. W imieniu organizatorów głos zabrał 
pan Krzysztof Filipczak, który w oparciu 
o wyświetlaną prezentację multimedial-
ną w przejrzysty i bardzo szczegółowy 
sposób przybliżył odbiorcom wiele róż-
norodnych aspektów dotyczących bez-
pieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie miasta i gmin. W dalszej części 
debaty pan Krzysztof Filipczak odpowia-
dał na pytania zadawane przez uczest-
ników spotkania, a po ich wyczerpaniu 
organizatorzy rozdali zebranym ankiety 
dotyczące zagadnień bezpieczeństwa. 
Zamykając spotkanie głos zabrał pan 
Dariusz Kasprowicz, który dokonał pod-
sumowania debaty oraz podziękował jej 
organizatorom i uczestnikom.

Podczas 26 Przeglądu 
Dziecięcych Zespo-
łów Folklorystycznych 
„Krakowiaczek” w Łonio-
wej zaprezentowała się 
kapela ludowa ze Wzdołu 
prowadzona przez Szcze-
pana Królikowskiego, 
pracownika Miejsko-
-Gminnego Centrum 
Kultury w Bodzentynie. 

Zespół ten w podstawowym 
składzie: Katarzyna Dąbek - prym, 

Jan Wilkosz - sekund oraz Szcze-
pan Królikowski - bas działa zale-
dwie od kilku tygodni. Szczepan 
Królikowski zagrał również na he-
ligonce. Heligonka to poprzednik 
akordeonu, harmonia diatoniczna, 
która jest starym instrumentem 
ludowym pochodzącym z XIX w. 
Kapela akompaniując dziecięce-
mu zespołowi folklorystycznemu 
Bobrowanie z Bobrownik Wiel-
kich (woj. małopolskie) wzięła 
udział w prestiżowym przeglądzie 
ocenianym przez profesjonalną 

komisję artystyczną pod prze-
wodnictwem Aleksandry Szur-
miak-Boguckiej etnomuzykologa, 
z Krakowa oraz Wiesławy Hazuki 
- choreografa z Tarnowa, Jadwigi 
Adamczyk - muzyka z MCK SO-
KÓŁ w Nowym Sączu i Benedyk-
ta Kafla – etnografa z MCK SO-
KÓŁ w Nowym Sączu. Zajęcie III 
miejsca jako zespół prezentują-
cy folklor w formie autentycznej 
to ogromne osiągnięcie, tym bar-
dziej, że kapela jest najmłodszą 
w gminie Bodzentyn.

6 czerwca w Michniowie 
odbyło się spotkanie 
z okazji Zesłania Ducha 
Świętego. 

Całość występów rozpoczęły 
Michniowianki z programem na-
wiązującym do Zielonych Świąt. 
W podniosłość uroczystości 
wprowadziła zaśpiewana przez 
wszystkich „Rota”. Silną grupę 
reprezentującą gminę Bodzentyn 
tworzyły trzy zespoły. Jako pierw-

szy wystąpił dziecięcy zespół folk-
lorystyczny Miniaturka w progra-
mie „A i My Se zahulomy”. Dzieci 
zaraziły publiczność pozytywną 
energią, co zostało nagrodzone 
gromkimi brawami. Następnie za-
prezentowały się Dąbrowianki ze 
Stowarzyszenia „Dąbrowa to My”. 
Zaśpiewały piosenki z regionu 
świętokrzyskiego. Był to drugi wy-
stęp sceniczny grupy działającej 
zaledwie od kilku miesięcy. Jako 
trzecie zaprezentowały się Wzdol-

skie Kołowrotki i to w różnych 
odsłonach. Jako solista wystąpił 
Stanisław Łapka, skecz-monolog 
zaprezentowała Marta Stojec-
ka, w duecie zaśpiewali Karolina 
Tusień i Szczepan Królikowski, 
a całość zakończył wspólny śpiew 
„Kołowrotków”.

Programy artystyczne i akom-
paniament przygotował Szcze-
pan Królikowski, pracownik Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury 
w Bodzentynie.

Wspaniali karatecy 
ze Śniadki

W Sukowie 
16.05.2015 r. odbył 
się turniej karate KY-
OKUSHIN. W turnieju 
uczestniczyło 15 sek-
cji z całego woj. świę-
tokrzyskiego. Nasi 
wielcy duchem walki 
karatecy ze Śniadki, 
biorąc po raz pierwszy 
udział w takim turnieju, 

wywalczyli miejsce na podium. Byli to: 
Mikołaj Piesak, Jakub Kuropatwa, Rafał 
Mróz, Artur Wójcik pod opieką senseja 
(trenera) Marcina Łasisza. Chłopcy tre-
nują dopiero od października 2014 r., 
a już w tak krótkim czasie mają swoje 
osiągnięcia. Na turnieju w Sukowie zdo-
byli III miejsce otrzymując puchar i pa-
miątkowe dyplomy. Naszym karatekom 
i trenerowi serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.  

Program Dni Bodzentyna 4-5 lipca
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Bodzentyn – to miasto 
o bogatej przeszłości, 
położone w centrum Gór 
Świętokrzyskich nad 
rzeką Psarką, założone 
w 1355 r. przez biskupa 
Bodzantę z Jankowa.  
Wówczas, obok Kielc i 
Iłży, stanowiło na Kielec-
czyźnie administracyjny 
ośrodek rozległych dóbr 
biskupów krakowskich. 

W 2. poł.  XIV w. biskup Florian 
z Mokrska na wysokiej skarpie 
wybudował okazały zamek, obec-
nie zachowany jako trwała ruina. 
W 1413 r. król Władysław Jagiełło 
na mocy prawa magdeburskiego 
nadał Bodzentynowi prawa miej-
skie, które miasto posiadało do 
1869 r. Przywrócono je dopiero w 
1994 r. 

Największy rozkwit miasta 
nastąpił w XV i XVI w. W tym 
czasie zamek bodzentyński, po 
przebudowie w stylu renesanso-
wym, pełnił rolę ośrodka kultury 
humanistycznej. Jednym z gości 
miał być sam Jan Kochanowski. 
W zamku przebywał Władysław 
Jagiełło, który pielgrzymując na 
Święty Krzyż przed bitwą pod 
Grunwaldem przyjął tutaj posłów 
z Pomorza.

Bodzentyński zamek był jed-
nym z ulubionych miejsc bisku-
pów krakowskich. Szczególnie 
upodobał go sobie biskup Jakub 
Zadzik - kanclerz wielki koronny, 
mąż stanu,  bardzo zręczny dy-
plomata. Prowadził rokowania ze 
Szwedami i Moskwą, był też roz-
jemcą w wewnętrznych sporach 
w kraju.

W 1670 r. na Górnym Rynku 
wybudowano murowany ratusz z 
wieżą i zegarem, który rozebrano 
w 1 poł. XIX w.

W okresie, kiedy Bodzentyn 
znajdował się pod władzą ko-
ścielną znakomicie się rozwijał. 
Szybko stał się centrum klucza 
dóbr biskupstwa krakowskiego, 
co gwarantowało jego mieszkań-
com dobrobyt. Liczne przywileje 
korzystnie wpływały na rozwój 
rzemiosła i handlu.

W 1789 r. dobra biskupie zo-
stały przejęte przez państwo na 
mocy uchwały Sejmu Czterolet-
niego.

W okresie zaborów Bodzentyn 
był ważnym miejscem działalno-
ści patriotycznej. Jego ludność  
szczególnie aktywnie brała udział 
w Powstaniu Styczniowym. 

W latach II wojny światowej 
Bodzentyn stanowił jeden z naj-
bardziej znaczących ośrodków 
walk z niemieckim okupantem. 
Symbolem tego jest pomnik i mo-
giła 39 osób rozstrzelanych przez 
Niemców na Dolnym Rynku 1 
czerwca 1943 r.   

Do obecnego dnia zachował 
się układ urbanistyczny, odzwier-
ciedlający rozwój przestrzenny 
miasta. Starsza część z Górnym 
Rynkiem w pobliżu kościoła i 
zamku otoczona była niegdyś 
murami, z których zachowały się 
fragmenty. Młodsza, powstała w 
XIX w. na wschód od Dolnego 
Rynku tworzyła tzw. Nowe mia-
sto. Wizytówką Bodzentyna są 
wysokie mury dawnego zamku - 
pałacu, z zachowanymi otworami 
okiennymi i późnorenesansowym 
portalem bramy wjazdowej.

Niedaleko ruin rezydencji znaj-
duje się kościół parafialny pod 
wezwaniem św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika. Świątynia 
została wzniesiona w połowie XV 
wieku z inicjatywy kardynała Zbi-
gniewa Oleśnickiego i zachowała 
swój pierwotny gotycki charakter. 
We wnętrzu znajduje się wiele 
cennych zabytków, m.in. w bocz-
nym wejściu kamienna chrzcielni-
ca z 1492 r. 

Największą uwagę przykuwa 
jeden z najpiękniejszych w Pol-
sce renesansowy ołtarz z bogatą 
dekoracją snycerską, w głównej 
części ze sceną Ukrzyżowania 
Pana Jezusa. Pierwotnie obraz 
namalowany w latach 1546-1547 
przez Piotra z Wenecji znajdo-
wał się w katedrze na Wawelu. 
Do Bodzentyna trafił w latach 30. 
XVIII w.

Jednym z najcenniejszych za-
bytków polskiej sztuki sakralnej 
jest gotycko-renesansowy tryp-
tyk: Zaśnięcie Najświętszej Pan-
ny Marii z 1508 r. Jego autorstwo 
przypisuje się zięciowi Wita Stwo-
sza Marcinowi Czarnemu.

Po prawej stronie głównego 

ołtarza usytuowany jest renesan-
sowy nagrobek Franciszka Kra-
sińskiego, biskupa krakowskiego 
i podkanclerzego królewskiego 
w czasach Zygmunta Augusta, 
zmarłego w 1577 r. Wypukła rzeź-
ba wykonana w czerwonym mar-
murze chęcińskim przedstawia 
zmarłego w pozycji leżącej, ubra-
nego w szaty uroczyste.

   Drugą świątynią jest kościół 
św. Ducha, ufundowany poza 
murami miasta w 1475 r. przez 
biskupa Jana Rzeszowskiego. W 
1. połowie XVII w. na jego miej-
scu wzniesiono kościół murowa-
ny. Kościół spłonął, tak jak prawie 
całe miasto, w czasie wielkiego 
pożaru w 1917 r.  Przez prawie 
100 lat obiekt pozostawał jako 
zabezpieczona ruina. Kilka lat 
temu z inicjatywy proboszcza dr. 
Leszka Sikorskiego został odbu-
dowany.

Wśród innych obiektów Bo-
dzentyna warto zobaczyć drew-
nianą Zagrodę Czernikiewiczów, 
charakterystyczną dla XIX-wiecz-
nej zabudowy małych miaste-
czek.

Nieodłącznym elementem kra-
jobrazu miasta są trzy cmentarze. 
Na największym rzymskokato-
lickim znajduje się wiele nagrob-
ków o wartościach historycznych 
i artystycznych. Drugi to cmentarz 
żydowski, na którym zachowało 
się 76 macew (stojących płyt), 
upamiętniających przedstawicieli 
społeczności żydowskiej miasta. 
Trzecim jest cmentarz z I wojny 
światowej, na którym spoczywa 
71 żołnierzy armii niemieckiej, 
austro-węgierskiej i rosyjskiej po-
ległych w 1914 i 1915 r. w czasie 
toczonych w okolicy walk.

Bodzentyn to miasto o boga-
tej historii. Stąd pochodzą osoby 
zasłużone dla rozwoju gospo-
darki, oświaty, kultury. W 1833 r. 
w Bodzentynie urodził się znany 
malarz pejzażysta Józef Szer-
mentowski. W latach I wojny świa-
towej 30 i 31 października 1914 r.  
przebywał w mieście Komendant 
Józef Piłsudski ze swoimi strzel-
cami, biorącymi udział w operacji 
warszawsko-dęblińskiej. Fakt ten 
upamiętnia pamiątkowa tablica 
na domu przy kościele św. Ducha. 

W 1904 r. w mieście powstało 
jako jedne z najstarszych na Kie-
lecczyźnie Towarzystwo Ochot-
niczej Straży Ogniowej, kilka lat 
później Koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej.

W Bodzentynie znajduje się 
siedziba dyrekcji Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego. Teren  
parku został objęty ochroną w ra-
mach Sieci Natura 2000. Okolice 
miasta to unikalna przyroda: lasy 
jodłowo-bukowe, zróżnicowana 
roślinność, różnorodna fauna. To 
wspaniałe krajobrazy niezakłóco-
ne przemysłem, leśne uroczyska, 
kwieciste łąki, przebijające się 
przez wąwozy strumienie.

Bodzentyn to miasto położone 
na wzgórzu z doskonale widocz-
ną imponującą bryłą gotyckiego 
kościoła i przylegającą u jego 
podnóża zabudową. Miejscowość 
odwiedzana w XIX i XX wieku 
przez podróżników i turystów, 
malowana i rysowana przez wielu 
artystów, opisywana przez miło-
śników starożytności. To miasto, 
w którym warto zatrzymać się w 
czasie wędrówek po ziemi świę-
tokrzyskiej.

Urszula Oettingen

Bodzentyn - nasza Mała Ojczyzna

Autor obrazu - Witold Comber
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660 rocznica lokacji miasta, 
20 rocznica odzyskania praw 
miejskich, 140-lecie powstania 
Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej

W bieżącym roku mija 660 
rocznica lokacji Bodzen-
tyna jako miasta i 20 
rocznica odzyskania praw 
miejskich po ich odebra-
niu przez władze carskie 
w 1869 r. 

 Z inicjatywy burmistrza miasta i 
gminy Bodzentyn oraz Społecznej 
Rady Kultury, Ochrony Dziedzic-
twa Kulturowego i Przyrodniczego 
oraz Polityki Społecznej Miasta i 
Gminy Bodzentyn daty te postano-
wiliśmy uczcić w uroczysty sposób.

Na początku roku podjęliśmy 
działania mające na celu rewita-
lizację wzgórza zamkowego z re-
zydencją biskupów krakowskich i 
dawnym założeniem ogrodowym 
nad rzeką Psarką. Główne za-
mierzenie to wyeksponowanie 
najcenniejszego kompleksu zabu-

dowy Bodzentyna, tj. pozostałości 
pałacu i gotyckiego kościoła para-
fialnego jako historycznego cen-
trum miasta z lat jego największej 
świetności. 

W czasie tradycyjnie organizo-
wanych od wielu lat Dni Bodzenty-
na w  dniach 4-5 lipca 2015 r., w 
pierwszym dniu obchodów, przy-
pomnimy fakty, które budowały hi-
storię naszego miasta. Pokażemy 
zaangażowanie mieszkańców w 
jego rozwój gospodarczy, społecz-
no-kulturalny, udział w walkach 
narodowowyzwoleńczych XIX i XX 
wieku. Wspomnimy o osobach, 
które zaważyły na przeszłości Bo-
dzentyna, o zabytkach będących 
ważną częścią krajobrazu kulturo-
wego regionu świętokrzyskiego.

Przypomnimy postać św. Jana 
Pawła II Papieża Polaka, Hono-
rowego Obywatela Bodzentyna i 

przyszłego Patrona Miasta i Gminy 
Bodzentyn. W dniu tym uczcimy 
również 140. rocznicę powstania 
Orkiestry Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bodzentynie, która od 
czasu zaborów prezentowała swo-
ją polskość i patriotyzm.

Podjęliśmy inicjatywę budowy 
pomnika Biskupa Bodzanty, za-
łożyciela naszego miasta. Roz-
poczęliśmy również prace nad 
pamiątkową tablicą upamiętniają-
cą te doniosłe wydarzenia, która 
zostanie odsłonięta w najbliższym 
czasie. Jesienią bieżącego roku 
zapraszamy na konferencję na-
ukową: Dziedzictwo kulturowe Bo-
dzentyna.

Zachęcamy Państwa do wzię-
cia udziału w projektach i wyda-
rzeniach, które będą przygotowy-
wane w ciągu tego roku i w latach 
następnych. Ich cel to promocja 

naszego miasta i gminy, uczytel-
nienie jego dziedzictwa kulturowe-
go w pejzażu Gór Świętokrzyskich, 
przybliżenie  historii, wpisującej się 
w ogólnopolskie dzieje narodu i 
państwa polskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli plany mające na celu poka-
zanie wartości historycznych i kul-
turowych Bodzentyna i jego okolic 
oraz  włączyli się do wielkiej akcji 
odbudowy pamięci o naszej Małej 
Ojczyźnie.

Dariusz Skiba
burmistrz miasta i gminy Bodzentyn

dr hab. prof. UJK 
Urszula Oettingen

Przewodnicząca Społecznej Rady 
Kultury, Ochrony Dziedzictwa 

Kulturowego i Przyrodniczego oraz 
Polityki Społecznej Miasta i Gminy 

Bodzentyn

4 lipca 2015 r. Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta OSP 
w Bodzentynie będzie 
obchodziła 140-lecie swo-
jego istnienia, powstała 
ona bowiem w 1875 r.  
z inicjatywy miejscowego 
społeczeństwa.

Od 1996 roku do chwili obecnej 
prowadzi ją dyrygent Kazimierz 
Podraza. Aktualnie orkiestra liczy 
37 członków, z czego 5 osób to 
adepci. Jej skład tworzą w zde-
cydowanej większości młodzi 
ludzie w wieku szkolno-studenc-
kim. Orkiestra bierze udział w 
różnych uroczystościach zarów-
no w naszym województwie, jak  
i poza nim. Zaowocowało to na-
wiązaniem współpracy i przyjaźni 
z wieloma orkiestrami, a koncerty 
czterech z nich będziecie mogli 
Państwo usłyszeć podczas uro-
czystości 4 lipca, a będą to or-
kiestry z Kozienic, Piekoszowa, 
Sitkówki-Nowin oraz Szydłowca, 
na których występy serdecznie 

zapraszamy.
W bogatym repertuarze bo-

dzentyńskiej orkiestry znajdzie-
my szeroki wachlarz muzycz-
nych epok, począwszy od muzyki 
dawnej do muzyki współczesnej, 
dlatego też z jej udziałem odby-
wają się wszystkie ważniejsze 
uroczystości świeckie i kościelne. 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
w Bodzentynie może poszczycić 
się poważnym dorobkiem arty-
stycznym i wielkimi zasługami w 
krzewieniu kultury muzycznej w 
różnych środowiskach i regionach 
kraju.

Do najważniejszych sukcesów 
orkiestry zalicza się zdobycie w 
2008 roku 22 miejsca w Polsce, 
nagranie płyty oraz odznaczenie 
medalem „Zasłużony dla Kultury 
polskiej”, nadanym przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowe-
go, który uhonorował orkiestrę w 
2009 roku, doceniając całokształt 
jej działalności. To jedno z najważ-
niejszych odznaczeń z dziedziny 
kultury.

Wszystkim muzykom oraz oso-
bom związanym z działalnością 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP 
w Bodzentynie życzymy dalszych 
wspaniałych osiągnięć artystycz-
nych, a wszystkich miłośników 
orkiestr zapraszamy na muzyczną 
dwudniową ucztę, podczas tego-
rocznych Dni Bodzentyna, na któ-

rej usłyszymy naszą orkiestrę. 4 
lipca podczas uroczystości 140-le-
cia powstania orkiestry, które od-
będą się na przy ruinach zamku  
w Bodzentynie oraz  5 lipca na 
terenie szkoły gimnazjalnej w Bo-
dzentynie. Serdecznie zaprasza-
my.

Katarzyna PIASECKA

140-lecie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP w Bodzentynie
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Wybory sołeckie 2015
- prezentacja cz. 3

Ślusarczyk Magdalena, 
sołtys wsi Wzdół Rządowy
Ma 33 lata. Od urodzenia mieszka we Wzdole 

Rządowym. Ukończyła Politechnikę Świętokrzy-
ską z tytułem mgr. inż. w zakresie eksploatacja 
i logistyka. Zamierza być dobrym powiernikiem 
współmieszkańców sołectwa w sprawach publicz-

nych, ale i także prywatnych. Pragnie być dobrym łącznikiem między 
społecznością wsi a władzami gminy.

Lisowska Magdalena, 
sołtys wsi Wzdół Parcele
Ma 38 lat, jest mężatką, ma czworo dzieci. Po-

siada wykształcenie średnie techniczne. Obecnie 
jest w trakcie podnoszenia kwalifikacji na kierunku 
technik administracji. Z natury jest społecznikiem, 
który chętnie pomaga osobom starszym i potrze-

bującym. Pragnie, aby mieszkańcom sołectwa żyło się lepiej. Jest pew-
na, że obecne władze sprawią, że tak będzie.

Stefańczyk Stanisława, 
sołtys wsi Ściegnia
Funkcję sołtysa pełnię od 22 lat. Dziękuję 

mieszkańcom mojego sołectwa za zaufanie. Liczę 
na dalszą współpracę i wspólne podejmowanie 
decyzji w sprawach dotyczących naszej wsi.

Matla Mariusz, 
sołtys wsi Wiącka
Mam żonę, dwie córki. Zajmuję się budowlan-

ką. Udzielam się społecznie w mojej miejscowo-
ści i chętnie pomagam potrzebującym. Jestem 
do dyspozycji swoich mieszkańców.

Kita Halina, 
sołtys wsi Wola Szczygiełkowa
Funkcję sołtysa pełnię od 8 lat. Zawsze sta-

rałam się sumiennie i rzetelnie wywiązywać ze 
swoich obowiązków. Myślę, że kolejne lata będą 
równie pomyślne zarówno dla mnie, jak i miesz-
kańców wsi. Wszystkim mieszkańcom dziękuję 

za poparcie i zaufanie.

Świderska Inga, 
inkasent miasta Bodzentyn
Mam 40 lat, męża i dwoje dzieci. Funkcję inka-

senta miasta i gminy Bodzentyn sprawuję po raz 
kolejny. Z Bodzentynem związana jestem od uro-
dzenia. Pragnę brać czynny udział w działaniach 
na rzecz rozwoju naszej pięknej miejscowości.

Wzorek Bogusław, 
sołtys wsi Wilków
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej.

Pluta Grażyna, 
sołtys wsi Orzechówka
Od urodzenia jestem mieszkanką Orzechówki. 

Mam dwie córki. Zawsze służyłam pomocą moim 
mieszkańcom i będę to robić nadal.

Wzorek Anna, 
sołtys wsi Dąbrowa Dolna
Jestem mieszkanką Dąbrowy Dolnej. Mam 

czwórkę dzieci. Wraz z mężem pracujemy w go-
spodarstwie.

Mróz Aneta, 
sołtys wsi Śniadka
„Młoda i bardzo aktywna społecznie mieszkan-

ka Śniadki Drugiej. W życiu pełni kilka ważnych 
funkcji: jest oddaną żoną i troskliwą matką, trosz-
czy się o dom i gospodarstwo, a ponadto wcie-
liła się w rolę sołtysa swojej miejscowości. Pełni 

również funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi 
Śniadka. Powyższe obowiązki nie przeszkadzają jej jednak na pomoc 
mieszkańcom. Dla wielu jest ona pośrednikiem w kontaktach z władza-
mi, radcą prawnym oraz urzędnikami Urzędu Miasta i Gminy w Bodzen-
tynie. Szeroki zakres obowiązków połączony z pozytywną energią i ak-
tywnym działaniem, czynią z pani Anety postać pozytywnie odbieraną 
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym” - taki obraz pani sołtys 
przedstawiają mieszkańcy wsi Śniadka.

Ledwójcik Justyna, 
sołtys wsi Wzdół-Kolonia
Mam 29 lat. Funkcję sołtysa pełnię pierwszą 

kadencję. Jestem osobą kontaktową i dążącą 
do wyznaczonego celu. Pragnę służyć pomocą 
mieszkańcom sołectwa.

oprac. Aleksandra Bąderska
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„Bezpieczeństwo 
i rozwaga - tego 
od Ciebie każdy 
wymaga!”.
Ideą konkursu było 
zainteresowanie tema-
tyką ogólnopojętego 
bezpieczeństwa poprzez 
wykorzystanie do tego 
celu artystycznych form 
przekazu. 

Komisja gminna po przeprowa-
dzeniu gminnego etapu eliminacji 
wybrała łącznie 15 prac, po pięć 
w ramach każdej poszczególnej 
kategorii wiekowej. W konsekwen-
cji na sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie 
odbyło się wręczenie pamiątko-
wych dyplomów i nagród uczniom 
z terenu gminy Bodzentyn wyróż-
nionych w eliminacjach gminnych 
XVII edycji w maju 2015 r. W ra-
mach Ogólnopolskiego Konkursu 

Paulo Coelho powiedział: 
„Talent jest darem uniwer-
salnym, ale potrzeba odwa-
gi, żeby go wykorzystać”. 

Taką odwagą odznacza się 
na pewno Olga Kozera – uczen-
nica klasy IIIb Gimnazjum im. mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego” w Bo-
dzentynie. Uczennica zdobyła 
w bieżącym roku szkolnym tytuł 
Laureata XII Konkursu Języka 
Polskiego. Olga zasłużyła sobie 
na ten zaszczytny tytuł nie tylko 
odwagą i wrodzonym talentem, 
ale także wytężoną i systema-
tyczną pracą. To nie lada wyczyn 
znaleźć się wśród 28 najlepszych 
„polonistów” spośród 93 biorących 
udział w powiatowej części zma-
gań. Należy również podkreślić, 
że poziom konkursu był na bar-
dzo wysokim poziomie i trzeba 
było wykazać się zarówno dużą 
wiedzą teoretyczną, jak i umiejęt-

nością tworzenia dłuższych form 
wypowiedzi oraz zaprezentowa-
niem swojej humanistycznej pasji. 
Olga nie miała problemu z wybo-
rem tematu prezentacji, gdyż jest 
utalentowana muzycznie, więc 
od początku było wiadomo, iż bę-
dzie mówić o muzyce.

Ukoronowaniem wysiłków było 
zaproszenie uczennicy i nauczy-
ciela prowadzącego – Moniki Wnę-
trzak na uroczyste wręczanie tytu-
łów laureatów tegorocznej edycji 
konkursów przedmiotowych do auli 
Omega Targi Kielce. Gala odbyła 
się 16 kwietnia. Każdy z 267 laure-
atów otrzymał medal oraz zaświad-
czenie. Świętokrzyski wicekurator 
Grzegorz Bień podkreślił w swoim 
przemówieniu, że aby osiągnąć 
sukces potrzebna jest ciężka praca 
i współpraca uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców.

Jako nauczyciel, przygotowują-
cy Olgę do konkursu, mogę powie-

dzieć, iż praca z uczniem ambitnym 
i zdolnym jest pewnego rodzaju wy-
zwaniem dla nauczyciela, ale także 
mobilizacją, szukaniem nowych 
rozwiązań, wyjściem poza sche-
maty, w które czasami każdy z nas 
wpada. Jest też przede wszyst-
kim przyjemnością i daje poczucie 
ogromnej satysfakcji.

Na wielkie oklaski zasługują 
również wszyscy tegoroczni finali-
ści naszego gimnazjum, a są nimi: 
z biologii Dominika Dadziak z kl. 
IId (opiekun p. Jadwiga Synowiec), 
z chemii Olga Kuś z kl. IIId (opiekun 
p. Dorota Kita), z matematyki Piotr 
Mehel z kl. IIIb (opiekun p. Ewa 
Warchoł) oraz z fizyki i geografii, 
czyli podwójny finalista - Jakub 
Tłuszcz z kl. IIId (opiekunowie – p. 
K. Urban, p. Łukasz Biskup). Myślę, 
że jeszcze niejeden sukces przed 
nimi. Pokazali już, że potrafią talent 
łączyć z wytrwałą pracą.

Nasi uczniowie osiągają suk-

cesy nie tylko w konkursach 
przedmiotowych. Niedawno, 
bo w kwietniu, Wiktoria Świetlik 
– uczennica klasy Ia wraz z 22 
koleżankami z formacji tanecznej 
zdobyła MISTRZOSTWO POLSKI 
w kategorii Latino Show formacja 
12-15. Obecnie przygotowuje się 
do Mistrzostw Europy, które na je-
sieni odbędą się we Włoszech. 
Wiktoria od lat interesuje się tań-
cem nowoczesnym, a jej wielkim 
marzeniem jest, aby swój talent 
mogła rozwijać pod kierunkiem 
instruktora tańca w Bodzentynie. 
Zapewne jest to marzenie nie tyl-
ko tej uczennicy, ale wielu innych, 
gdyż „Taniec to niezwykłość życia 
zamknięta w tchnieniu muzyki du-
szy i ciała”.

Monika Wnętrzak

Plastycznego dla Dzieci i Młodzie-
ży 2014/2015 pod hasłem:

„Bezpieczeństwo i rozwaga - 
tego od Ciebie każdy wymaga!”.

I grupa - uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

I miejsce - Zuzanna Pepaś 
- Szkoła Podstawowa w Woli 
Szczygiełkowej,

II miejsce - Bartłomiej Smo-
liński - Szkoła Podstawowa we 
Wzdole Rządowym,

III miejsce - Anna Niziołek - 
Szkoła Podstawowa w Leśnej 
Starej Wsi,

IV miejsce - Agata Łapka - 
Szkoła Podstawowa w Leśnej 
Starej Wsi,

V miejsce - Amelia Zbroszczyk 
- Szkoła Podstawowa we Wzdole 
Rządowym

II grupa - uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych

I miejsce - Matylda Miernik 
- Szkoła Podstawowa w Woli 
Szczygiełkowej,

II miejsce - Klaudia Wilkosz - 
Szkoła Podstawowa w Bodzentynie,

III miejsce - Kacper Wilkosz 
- Szkoła Podstawowa w Leśnej 
Starej Wsi,

IV miejsce - Urszula Jeziorska 
- Szkoła Podstawowa w Bodzen-
tynie,

V miejsce - Martyna Jezior-
ska - Szkoła Podstawowa w Woli 
Szczygiełkowej.

III grupa - uczniowie gimnazjów
I miejsce - Wiktoria Zapała - 

Gimnazjum w Bodzentynie,
II miejsce - Dominika Linek - 

Gimnazjum w Bodzentynie,
III miejsce - Marcin Hajduk - 

Gimnazjum w Bodzentynie,
IV miejsce - Sylwia Synowiec 

- Gimnazjum we Wzdole Rządo-
wym,

V miejsce - Kacper Kalwat - 
Gimnazjum w Bodzentynie.

Laureatom pogratulował i na-
grody wręczył zastępca Burmi-
strza miasta i gminy Bodzentyn 
Andrzej Jarosiński. Po krótkiej 
ceremonii wszyscy zebrani przy 
ciastku i herbacie w miłej atmos-
ferze rozmawiali na tematy bez-
pieczeństwa i inne niezwiązane 
z konkursem.

Sukcesy naszych uczniów
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Uroczyste pasowanie na czytelnika
W dniu 28.05.2015 roku 
uczniowie klasy pierw-
szej Szkoły Podstawo-
wej im. Poetów Doliny 
Wilkowskiej w Świętej 
Katarzynie wraz z opie-
kunami: p. Marią Szym-
czyk i p. Beatą Łapką 
wybrali się na wycieczkę 
do Bodzentyna. 

Głównym celem wyjazdu była 
wizyta w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej. Pani Marta 
Janicka – kierownik placówki 
oprowadziła uczniów po bibliote-
ce i czytelni, pokazała im katalogi 
książkowe, wytłumaczyła, w jaki 
sposób wypożycza się książki 
i jak zakłada się karty biblioteczne 
nowym czytelnikom.

Punktem kulminacyjnym wizy-
ty było pasowanie na czytelnika. 
Rangi temu wydarzeniu nada-
wała obecność burmistrza mia-
sta i gminy Bodzentyn – pana 
Dariusza Skiby. To właśnie pan 
burmistrz wraz w panią Martą Ja-
nicką pasowali książką kolejnych 
uczniów, tym samym nadając im 
miano czytelników. Na pamiątkę 
tej uroczystości dzieci otrzymały 
dyplomy i piękne baśnie. Nie za-

pomniano także o słodkim poczę-
stunku.

Kolejnym elementem wycieczki 
była wizyta w remizie OSP w Bo-
dzentynie. Pan naczelnik – Marek 
Białek oprowadził uczniów po bu-
dynku straży, opowiedział o trud-

nej i wymagającej pracy strażaka, 
pokazał dzieciom wozy strażac-
kie: Andrena i Dziadka.

Wyjazd zakończył się zwiedza-
niem Skansenu w Bodzentynie. 
Uczniowie oprowadzani przez 
panią Magdalenę Moskal mieli 

okazję zobaczyć, jak niegdyś żyli 
ludzie, jakich urządzeń używali, 
w jaki sposób zmieniły się warunki 
mieszkaniowe na przestrzeni lat.

Z wycieczki uczniowie wrócili 
w znakomitych nastrojach, z nową 
wiedzą i doświadczeniem.

Tydzień Bibliotek 2015  
„Wybieram Bibliotekę”

Po raz kolejny Miej-
sko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Bodzentynie 
wzięła udział w organi-
zowanym przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich w dniach 8-15 
maja Tygodniu Biblio-
tek. Tegoroczna edycja 
przebiegała pod hasłem 
„Wybieram bibliotekę”.

Bodzentyńska biblioteka zor-
ganizowała wiele interesujących 
zajęć dla dzieci, podczas których 
podkreślaliśmy rolę bibliotek 
i czytania w życiu każdego czło-
wieka. Wskazywaliśmy bibliote-
kę jako miejsce interesujących 
spotkań, a także imprez kultural-
nych dla każdego. Zachęcaliśmy 
szczególnie młode pokolenie 
do czytania i częstego odwie-
dzania biblioteki.

Pokazywaliśmy także, że bi-
blioteka to nie tylko książki, lecz 
także miejsce, gdzie można cieka-
wie i wesoło spędzić wolny czas.

Podczas tegorocznego Tygo-
dnia Bibliotek w naszej placówce 
odbyły się spotkania, na które ra-
zem ze swoimi wychowawczynia-

mi paniami Anną Kowalik, Anną 
Ścisłowicz, Edytą Kupisz i Elżbie-
tą Kowalską przybyły przedszko-
laki. Łącznie w zajęciach wzięło 
udział około 90 dzieci.

Po zakończonych zajęciach 
dzieci z Samorządowego Przed-
szkola w Bodzentynie w imieniu 
swoim, nauczycieli i pani dyrektor 
złożyły życzenia i podziękowania 
dla pań bibliotekarek z okazji ich 

święta - Dnia Bibliotekarza.
12 maja na zaproszenie bi-

blioteki aktorzy z Teatru „Maska” 
z Krakowa, przedstawili dzieciom 
bajkę pt. „Skradzione mądrości”, 
która zgodnie z hasłem tegorocz-
nych obchodów Tygodnia Biblio-
tek, miała na celu zachęcenie 
dzieci do odnalezienia w sobie 
pasji czytania i częstego odwie-
dzania biblioteki.

W czasie spektaklu dzieci 
świetnie się bawiły, a także do-
wiedziały się jak ważne jest czy-
tanie, bo książki dostarczają nie 
tylko potrzebnych informacji, ale 
zapewniają nam też rozrywkę 
i przenoszą w odległy, magiczny, 
kolorowy świat. Przedstawienie 
obejrzało około 180 przedszkola-
ków i uczniów.

Marta Janicka



11BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN głos z Bodzentyna ROK VII NR  4 (37)

Z powodu braku przemysłu 
w naszej gminie i przy wy-
sokim bezrobociu możemy 
nastawić się na rozwój 
gospodarki wynikający  
z turystyki. 

Nasz „eksportowy” szczyt - Łysi-
ca notuje ponad 40 tysięcy sprze-
danych biletów co roku, czyli po-
tencjalnie ładnych kilka milionów 
złotych dla lokalnej gospodarki. Ile 
będzie to dokładnie, zależy od nas, 
bo turyści przyjeżdżają z zamiarem 
wydania pieniędzy, tylko muszą 
mieć gdzie je zostawić, kupując 
pamiątki, noclegi czy jedzenie. 
Przykładem jest tu choćby pobliskie 
Krajno-Sabat, które dzięki plastiko-
wym miniaturom daje pracę wielu 
ludziom i świetnie prosperuje, pod-
czas gdy piękny Bodzentyn z praw-
dziwymi ruinami zamku, kościołem 
Świętego Ducha, czy autentyczną 
Zagrodą Czernikiewiczów cierpi na 
bezrobocie i odpływ młodych ludzi. 

Aby zmienić tę sytuację, pla-
nowane jest m.in. w perspektywie 
kilku lat utworzenie parkingu dla 
autokarów w Bodzentynie, budowa 
ścieżek rowerowych oraz inten-
sywna promocja regionu (nisko-
budżetowa) poprzez ustawienie 
tablic informacyjnych o lokalnych 
atrakcjach, wykorzystanie nośników 

elektronicznych do promocji gminy. 
Jednocześnie, aby zachęcić miesz-
kańców do inwestycji w turystykę, 
burmistrz rozważa możliwość po-
mniejszenia podatku, który w przy-
padku   domów, gdzie jest powyżej 
5 pokoi, wynosi aktualnie 16 zł/m2 
(związany jest on z uchwałą Rady 
Miejskiej w sprawie podatku od nie-
ruchomości z dnia 28.11.2012 r.). 
Przy takiej stawce   hipotetyczne 

gospodarstwo agroturystyczne 
musi wpłacić do kasy gminy co 
najmniej kilkaset   złotych opłaty. 
Jest to wysoka stawka i jej twórcy 
sprzed kilku lat sami mają dziś wąt-
pliwości co do słuszności jej egze-
kwowania. Łatwiej jednak uchwalić, 
niż zmienić wysokość stawek, ze 
względu na skomplikowane proce-
dury prawne, więc  trwają konsul-
tacje prawne, by opłatę tę dosto-

sować do realiów. Zgodę na takie 
działanie musi nie tylko wyrazić 
Rada Miasta i Gminy, ale przede 
wszystkim Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Co ciekawe, 
feralna uchwała z 2012 nie różnicu-
je stawek np. między działalnością 
związaną ze sprzedażą alkoholu 
a agroturystyką, więc przedsiębior-
cy są obciążeni jednakowymi staw-
kami.

Turystyka szansą dla naszego regionu

UCHWAŁA Z 2012 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
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Zawody sportowe „O Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn”

2 czerwca 2015 r. na terenie obiektów sportowych 
Gimnazjum w Bodzentynie odbyły się zawody sportowe 
„O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn” dla 
gimnazjalistów ze Wzdołu Rządowego i Bodzentyna, 
których organizatorami były Urząd Miasta i Gminy w Bo-
dzentynie oraz Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponu-
rego” w Bodzentynie.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali pan burmistrz miasta i gmi-
ny Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z panią dyrektor Elżbietą Biskup, 
którzy skierowali do młodzieży ciepłe słowa oraz życzenia sportowej 
rywalizacji i miłej zabawy.

W zawodach rywalizowało ze sobą ponad 100 uczniów. 

Oto wyniki w poszczególnych dyscyplinach:

Piłka siatkowa
W kategorii dziewcząt:
I miejsce Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Gimnazjum Wzdół Rządowy
W kategorii chłopców:
I miejsce Gimnazjum Wzdół Rządowy
II miejsce Gimnazjum Bodzentyn
Piłka nożna (na boisku „Orlik”)
W kategorii dziewcząt:
I miejsce Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Gimnazjum Bodzentyn
W kategorii chłopców:
I miejsce Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Gimnazjum Wzdół Rządowy
Konkurencje lekkoatletyczne (na boisku „Łysicy”)
Rzut piłką lekarską
W kategorii dziewcząt:
I miejsce Natalia Kręcisz Gimnazjum Wzdół Rządowy
II miejsce Julia Gostomska Gimnazjum Bodzentyn
III miejsce Anna Kowalik Gimnazjum Bodzentyn
W kategorii chłopców:
I miejsce Bartosz Matysek Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Kamil Adamiec Gimnazjum Wzdół Rządowy
III miejsce Adam Kolankowski Gimnazjum Bodzentyn
W biegu na 100 m dziewcząt:
I miejsce Dominika Michta Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Magdalena Piskulak Gimnazjum Bodzentyn
III miejsce Julia Gostomska Gimnazjum Bodzentyn
W biegu na 100 m chłopców:
I miejsce Bartosz Wojteczek Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Oskar Luciński Gimnazjum Wzdół Rządowy
III miejsce Dominik Biskup Gimnazjum Bodzentyn
W biegu na 400 m dziewcząt:
I miejsce Weronika Michta Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Magdalena Piskulak Gimnazjum Bodzentyn
III miejsce Dominika Michta Gimnazjum Bodzentyn
W biegu na 600 m chłopców:
I miejsce Wojciech Souczek Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Kamil Krężołek Gimnazjum Bodzentyn
III miejsce Mateusz Sikora Gimnazjum Bodzentyn
W sztafetach dziewcząt:
I miejsce Gimnazjum Bodzentyn
II miejsce Gimnazjum Wzdół Rządowy
W sztafetach chłopców:
I miejsce Gimnazjum Wzdół Rządowy
II miejsce Gimnazjum Bodzentyn

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania 
fizycznego, a dekoracji i wręczenia nagród dokonali pan burmistrz Dariusz 
Skiba i panie Elżbieta Biskup i Anna Kucała.

Zwycięzcy zostali uhonorowani medalami, a szkoły pamiątkowymi 
statuetkami. Dodatkowo każdy uczestnik zawodów sportowych otrzy-
mał pamiątkowy medal za aktywny udział w masowej imprezie sporto-
wej, promującej zdrowy i aktywny styl życia oraz poczęstunek.

Impreza przebiegła w miłej i sportowej atmosferze.
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„Spotkanie z ciekawą chemią” 
na Uniwersytecie Jagiellońskim

Czy widzieliście kiedyś po-
wietrze w płynie? My tak.

Wiemy, jaki kolor ma powietrze 
w płynie, jak wyglądają zestalony 
argon i dwutlenek węgla, który gdy 
się topi, to nie zostawia mokrych 
plam. Mogliśmy dotknąć zimne-
go, bo o temp. -70˚C zestalonego 
dwutlenku węgla zwanego suchym 
lodem. Słyszeliśmy, jak spala się 
mieszanina piorunująca.

A wszystko to dzięki temu, iż 11 
czerwca 2015 roku uczestniczyliśmy 
w dwóch pokazach - kriogenicznym 
i ciekawych doświadczeń w auli Wy-
działu Chemii UJ w Krakowie.

W czasie pierwszego mieliśmy 
okazję obejrzeć doświadczenia, 
ukazujące wykorzystanie kriogeni-
ki (nauki zajmującej się badaniem 
i wykorzystaniem właściwości ciał 
w niskich temperaturach) w prak-
tyce. Zastosowano do ich przepro-
wadzenia płynne gazy, takie jak tlen, 
wodór, gaz ziemny, argon i powie-
trze. Gazy te skraplają się w bardzo 
niskich temperaturach, bo około 
-200˚C, zatem na lekcjach w szkole 
nie jest to możliwe do zrobienia. Wi-
dzieliśmy, jak schłodzona rtęć zrobi-
ła się twarda jak kamień i odporna 
na silne uderzenia młotkiem. Te 
bardzo interesujące pokazy ilustro-

wały też: powstawanie mgieł, po-
wstawanie piany, przemiany fazowe 
w metalach i niemetalach, zmiany 
właściwości zamrożonych substan-
cji organicznych, skraplanie gazu 
ziemnego, skraplanie i zestalanie 
argonu, rozdzielanie skroplonego 
powietrza na składniki, a także jego 
właściwości chemiczne.

Prezentacja praktyczna, poprze-
dzona została bogatym wstępem 
teoretycznym, ilustrującym historię 
badań kriogenicznych, współczesne 
wykorzystanie tej wiedzy, jak i jej 
przyszłość.

 Drugi pokaz zatytułowano „Spo-

tkanie z ciekawą chemią”. Po wstę-
pie z zarysu historii chemii zostały 
przedstawione oraz omówione 
ciekawe doświadczenia chemicz-
ne. Celem spotkania było zacieka-
wienie - nas uczniów tą dziedziną 
nauki oraz rozszerzenie wiedzy 
o przebiegu reakcji chemicznych. 
Warto było zobaczyć, wulkan che-
miczny, ognie bengalskie, zaczaro-
waną butelkę, spalanie waty i ba-
wełny strzelniczej.

Wyjazd do Krakowa był jednym 
z punktów programu wycieczki dwu-
dniowej, w której uczestniczyło 47 
uczniów naszego bodzentyńskiego 

gimnazjum. Poprzedniego dnia, czy-
li 10 czerwca zwiedzaliśmy pod kie-
runkiem przewodnika Ojcowski Park 
Narodowy. Pogoda nam dopisała, 
była idealna zarówno na wędrów-
kę, jak i na podziwianie walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych okolic 
Ojcowa. Pod opieką nauczycieli: 
Barbary Świetlik, Moniki Wnętrzak, 
Danuty Kolasy oraz Artura Kleczaja 
spędziliśmy miło czas, nie narzeka-
jąc ani na nudę, ani na brak kondycji 
fizycznej (w tym ostatnim przypadku 
może troszeczkę).

Magdalena Piskulak 
przewodnicząca klasy IId

DZIEŃ MAMY w Samorządowym 
Przedszkolu we Wzdole

Każdy, kto w majowych 
dniach pojawił się chociaż 
na chwilkę w naszym przed-
szkolu, zauważył panującą 
tam atmosferą pełną napię-
cia i przygotowań.

Skupione twarze przedszkola-
ków podczas tworzenia obrazków 

i prezentów, radosna twórczość 
podczas wcielania się w role, 
przypominanie sobie poszcze-
gólnych kwestii, śpiewanie piose-
nek i przygotowywanie dekoracji. 
Wszystkie starania odbywały się 
w atmosferze wielkiego święta, 
przecież okazja jest szczególna! 
Możemy w końcu powiedzieć ma-

mie jak bardzo ją kochamy, nie 
tylko powiedzieć… możemy jej 
to pokazać, wyśpiewać i wykrzy-
czeć!

Na uroczystość Dnia Mamy 
każda grupa przygotowała przed-
stawienie, sale przedszkolne były 
sceną, na której dzieci zaprezen-
towały swój bogaty program ar-

tystyczny. Wszystkie mamy były 
dumne i szczęśliwe.

Po części artystycznej, dzieci 
wręczyły mamom własnoręcznie 
wykonane laurki i prezenty, a póź-
niej wszyscy miło spędzili czas 
przy słodkim poczęstunku.

Małgorzata Obara
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Drużyna Gimnazjum w Bodzentynie  
jedzie na Mistrzostwa Polski !

16 czerwca 2015 r. 
w Łopusznie odbył się 
Finał Wojewódzki w Piłce 
Nożnej Dziewcząt. Duży 
sukces odniosła drużyna 
dziewcząt z Gimnazjum 
w Bodzentynie. 

Podopieczne p. Mirosława 
Rubinkiewicza, które wygrały 
wszystkie mecze, awansowały 
do Mistrzostw Polski Szkół Gim-
nazjalnych.

Oto skład zwycięskiej druży-
ny:

- Iga Telka
- Julia Gostomska
- Aleksandra Lodzińska
- Karolina Zyguła
- Wiktoria Michta
- Weronika Michta
- Dominika Michta
- Klaudia Zapała
- Agata Krzciuk
- Anna Kowalik
- Klaudia Chrzęszczyk.
Nasze gimnazjalistki odebrały 

również nagrody indywidualne:
- Karolina Zyguła - najlepsza 

zawodniczka turnieju,
- Julia Gostomska - najlepszy 

bramkarz.
Ten sukces został zauważony 

także przez trenera kadry woje-
wództwa świętokrzyskiego, który 
powołał na konsultacje do Kielc 
w dniu 27.06.2015 r. następujące 
zawodniczki:

- Annę Kowalik
- Karolinę Zygułę
- Klaudię Zapałę
- Wiktorię Michtę

- Weronikę Michtę
- Dominikę Michtę.
Warto wspomnieć, że w bie-

żącym roku szkolnym nasze 
dziewczęta zdobyły również: II 
miejsce w Finale Wojewódzkim 
Coca-Cola Cup i III miejsce w Fi-
nale Wojewódzkim o Puchar Pre-
miera RP.

Zawodniczkom i panu Mirosła-
wowi Rubinkiewiczowi serdecz-
nie gratulujemy! Cieszymy się, 
że ich wspólna praca, okupiona 
wieloma godzinami treningów, 
często kontuzjami i wyrzeczenia-
mi, przyniosła po raz kolejny na-
szej szkole powód do dumy.

/E.B./

Sukcesy Leśnian25 kwietnia 2015 roku w Mińsku Mazowieckim 
odbył się VIII Festiwal MIVENA ETNO-KABARET

W festiwalu wzięło udział 17 
zespołów, głównie z Mazowsza. 
Gminę Bodzentyn, a jednocze-
śnie województwo świętokrzy-
skie reprezentował Zespół Pieśni 
i Tańca Leśnianie. Na scenie za-
prezentowali barwne pełne dow-
cipów widowisko „Kusoki świę-
tokrzyskie”. I tym razem nie było 
niespodzianki, gdyż Leśnianie 
pokonali rywali zdobywając na-
grodę główną. Na widowni długo 
rozbrzmiewały gromkie brawa, 
a gratulacjom nie było końca.

Na XXXIX Buskich Spo-
tkaniach z Folklorem które 
odbyły się 16-17 maja 2015 
r., zespół Leśnianie został 
zakwalifikowany do gro-
na laureatów. Jako laure-
aci wystąpili 14 czerwca 
na dziedzińcu kieleckiego 
WDK. Nastąpiło tam ofi-
cjalne rozdanie nagród dla 
najlepszych zespołów ziemi 
świętokrzyskiej. Laureatom 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.
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Za kilka miesięcy, po 
opracowaniu Planu 
Gospodarki Niskoemi-
syjnej otworzą się przed 
naszą gminą możliwości 
pozyskania sporych 
pieniędzy z funduszy 
zewnętrznych, gdzie 
przy niewielkim wkładzie 
własnym (często jedynie 
15%) możemy pozy-
skać ogromne środki 
finansowe na kanaliza-
cję, poprawę wyglądu 
budynków publicznych i 
ich ocieplenie (termomo-
dernizacja). 

Napisanie wniosku, uzasad-
nienie go, przygotowanie skom-
plikowanej dokumentacji oraz 
realizacja projektu jest bardzo 
trudnym i złożonym procesem, 
ale największym z wyzwań jest 
spłata kapitału, dzięki któremu 
będziemy mieć wkład własny do 
projektu. Tak więc wysoki poziom 

zadłużenia gminy rzędu 56% na 
początku 2015 r. zmusza burmi-
strza do poważnych oszczęd-
ności w budżecie, żeby spłacić 
część długu i zaoszczędzić na 
wkład własny do projektów i jed-
nocześnie nie doprowadzić do 
wzrostu zadłużenia. Aktualnie bo-
wiem ciągną się za nami kredyty 
i pożyczki podpisywane jeszcze 
w 2011, a spłata obecnych na-
leżności jest prognozowana 
dopiero na 2022 rok. Łączna 
kwota zaciągniętych zobowią-
zań (z uwzględnieniem remontu 
Rynku Górnego w Bodzentynie) 
to blisko 18 mln zł, która rozłożo-
na jest m.in. na sześć różnego 
rodzaju kredytów oraz trzy po-
życzki. Niefortunnie część z nich 
generuje ogromne odsetki, bo np. 
umowa z grudnia 2013 r. przewi-
duje spłatę dopiero od 2020 r., a 
za siedem lat, kiedy pieniądze 
zostały przelane z banku trzeba 
właśnie odsetki zapłacić, a są to 
sumy niebagatelne. Przykładowo 

na koniec czerwca trzeba wydać 
na same odsetki 18 000 zł, a na 
spłatę kredytów i pożyczek do-
datkowo 140 000 zł.

Stąd wynika też zmniejsze-
nie wielu wydatków z budżetu 
gminnego, żeby na koniec 2015 
roku oszczędzić 2 000 000 zł 
(za który będzie można uzyskać 

teoretycznie ponad 11 000 000 zł 
w kolejnym roku), poprzez m.in. 
zmniejszenie zatrudnienia w 
Urzędzie Miasta i Gminy. Mimo 
protestów Związków Zawodo-
wych tego typu oszczędności 
są konieczne, by właśnie mieć 
z czego budować oczyszczalnie 
ścieków czy ocieplić budynki.

Eko trendy w sercu Gór Świętokrzyskich

12 czerwca w Urzędzie 
Miasta i Gminy Bodzentyn 
obyło się szkolenie „Nowa 
misja niska emisja”, którą 
przeprowadziło Krajowe 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
w sercu Gór Świętokrzy-
skich z udziałem dla lokal-
nych radnych, sołtysów 
i urzędników. 

Piękna pogoda motywowa-
ła do bardzo aktywnego udziału 
uczestników szkolenia. Wszystkim 
podobały się prezentacje przygoto-
wane przez Pana Wojciecha Biał-
ka. 

Uczestnicy długo jeszcze 
po szkoleniu dyskutowali na temat 
problemów energetycznych gminy 
oraz ochrony piękna przyrody tej 

malowniczej okolicy. Pan Wojciech 
udzielał wyczerpujących odpowie-
dzi, ale też korzystał z doświadczeń 
dyskutantów. 

Kluczową sprawą dla omawia-
nych form korzystania z dotacji dla 
regionu wydają się być inwesty-
cje w panele solarne, ze względu 
na poprawiającą się w ostatnich 
latach ich sprawność w pozyski-

waniu energii słonecznej oraz ich 
neutralność krajobrazową wzglę-
dem pobliskiego Parku Narodo-
wego.

Lokalizacja naszej gminy skła-
nia do tego, by żyć w symbiozie 
ze Świętokrzyskim Parkiem Na-
rodowym, także w przypadku eko 
inwestycji.

/SM/

Pieniądze na kanalizację  
oraz termomodernizację
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Dzień Dziecka
BODZENTYN 2015


