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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i drugiego człowieka.
Te Święta będą inne niż wszystkie
Życzymy Wam, aby stały się źródłem wzmacniania ducha
By przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość
Niech Zmartwychwstanie, które niesie
odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli z
ufnością patrzeć w przyszłość...

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości życzą:

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie
Teresa Bzymek

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Andrzej Jarosiński
www

bodzentyn.pl
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Aplikacje przyjazne mieszkańcom gminy Bodzentyn
Trzy proste i nieskomplikowane rozwiązania oferowane mieszkańcom terenu Gminy Bodzentyn, pozwalające zadbać o ich bezpieczeństwo.
Serdecznie zachęcamy tych mieszkańców, którzy jeszcze nie korzystają z udogodnień jakimi są bezpłatny mobilny system ostrzegania i
powiadamiania SISMS, aplikacja „BLISKO” oraz platforma SZOP, do zapoznania się z tymi przydatnymi aplikacjami.
Wspomniane aplikacje pozwalają mieszkańcom być na bieżąco z istotnymi komunikatami dotyczącymi terenów gminy. Ponadto, sama platforma
SZOP pozwala się zatroszczyć również o wspólne dobro samym mieszkańcom, a to wszystko bez konieczności wychodzenia z domu!
SISMS, CZYLI BEZPŁATNY MOBILNY SYSTEM OSTRZEGANIA I POWIADAMIANIA
BEZPIECZNY - system sms wykorzystywany przez Gminę Bodzentyn w celu powiadamiania o najważniejszych komunikatach każdego
zarejestrowanego w nim mieszkańca za pomocą prostej wiadomości tekstowej.
NIE WYMAGA POSIADANIA SPECJALNEGO TELEFONU - system SISMS jest specjalnie przystosowany do tego by najważniejsze informacje
otrzymał każdy bez względu na posiadany typ telefonu.
POWIADOMIENIA W FORMIE SMS - dzięki systemowi SISMS poprzez otrzymane sms-y mieszkańcy mogą dowiedzieć się m.in. o zagrożeniach
meteorologicznych i stanach ostrzegawczych, bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, utrudnieniach na terenie gminy,
imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach z terenu gminy. Do systemu SISMS można zarejestrować się poprzez
wysłanie wiadomości sms z odpowiednim kodem rejestrującym odpowiadającym miejscu zamieszkania bądź wypełniając formularz on-line.
UWAGA: Powiadomienia systemu SISMS mogą być również otrzymywane na maila po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie SISMS.
Szczegółowe
informacje
jak
zarejestrować
się
w
SISMS
znajdują
się
pod
następującym
linkiem:
https://sisms.pl/rejestracja/nadawca/61fb2fcb/Gmina-Bodzentyn

APLIKACJA „BLISKO”, ROZSZERZONA WERSJA SYSTEMU SISMS DLA POSIADACZY SMARTFONÓW
INFORMACJE W ZASIĘGU RĘKI - zapewnia dostęp do bieżących informacji dotyczących Gminy Bodzentyn, takich jak: ostrzeżenia o zagrożeniach
na terenie gminy, informacje o awariach, w tym o chwilowych przerwach w dostawie prądu czy wody, pogodzie, stanie powietrza czy też innych
aktualnościach.
BEZPŁATNA - aplikacja jest całkowicie bezpłatna i możliwa do pobrania w sklepie Google Play, AppStore oraz Windows Store.
CHILD ALERT - aplikacja jest również wyposażona w specjalny system alarmowy mający na celu natychmiastowe rozpowszechnienie wizerunku
zaginionego dziecka.
SZOP, SYSTEM ZGŁOSZEŃ OBYWATELSKICH POTRZEB
TROSKA O WSPÓLNE DOBRO - system umożliwia zgłoszenie wszelkiego rodzaju zagrożeń czy usterek na terenie Gminy Bodzentyn przez jej
mieszkańców.
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU - zgłaszanie usterek i zagrożeń odbywa się bez wychodzenia z domu. Tym samym nie wymaga pójścia do urzędu.
BRAK BIUROKRACJI - brak skomplikowanej biurokracji, dzięki czemu każdy mieszkaniec ma prostszą możliwość zgłoszenia awarii i zagrożeń. W
celu dokonania zgłoszenia wystarczy zarejestrować się na specjalnej platformie, podać dokładne parametry zgłoszenia, jego szczegółową lokalizację
oraz dane osoby tworzącej zgłoszenie. Dzięki temu odpowiedni dział w gminie będzie mógł dokonać właściwej reakcji, rozpoznać zgłoszenie i
powiadomić odpowiednie służby by usunąć zgłoszony problem.
Platforma SZOP dostępna jest pod adresem: https://www.e-potrzeby.pl/Bodzentyn/map.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z oferowanych aplikacji.
/KB/
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Bądź świadomy czym oddychasz
Mieszkańcu, zadbaj o swoje zdrowie i bądź świadomy czym oddychasz. Wejdź na stronę bodzenty.pl, gdzie w
pasie zakładek po prawej stronie witryny znajdziesz miernik jakości powietrza.
Wśród wyświetlanych przez miernik jakości powietrza parametrów znajdują się trzy rodzaje cząsteczek będących
głównymi składnikami zanieczyszczeń powietrza. Są to cząsteczki: PM1, PM2,5 i PM10.
Stężenie tych pyłów w powietrzu wpływa bezpośrednio na indeks jakości powietrza. Im większe ich stężenie tym
powietrze jest bardziej zanieczyszczone.
Z kolei zbyt długie przebywanie na zanieczyszczonym powietrzu może przyczynić się do kaszlu, zapalenia gardła,
zadyszki, oraz nasilać objawy astmy i chorób alergicznych. Dlatego gdy indeks pokazuje kolor żółty,
pomarańczowy, czerwony, bądź ciemniejszy w dużej mierze należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz,
szczególnie przez dzieci, osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i choroby krążenia oraz przez osoby
starsze.
Nadmieńmy, iż miernik stanowi pomoc dydaktyczną pracowni edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Bodzentynie przy ul. Wolności 5, stworzonej w ramach programu "Czyste powietrze, woda, gleba oraz
odnawialne źródła energii”. Program realizowany jest z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach.
/KB/

Wyniki głosowania - Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2020

W niedzielę, 26 stycznia 2020 roku w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie, znajdującego się przy Rynku Górnym,
mieszkańcy Bodzentyna wzięli udział w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn i wyłonili zwycięski projekt spośród
dwóch zgłoszonych.
Oddano w sumie 370 głosów, w tym 2 głosy były nie ważne. To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Bodzentyn. Środki
tegorocznego Budżetu Obywatelskiego wyniosły kwotę w wysokości 91 001,91 złotych. Zostanie ona przeznaczona na realizację zwycięskiego
projektu.
Zwycięskim projektem został Projekt nr 2 pn. „Zwiększenie Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Bodzentyn – zakup sprzętu dla OSP Bodzentyn.”,
którego autorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie. Pieniądze według założeń projektu mają zostać przeznaczone przede wszystkim na
zakup niezbędnego sprzętu, który umożliwi bodzentyńskiej jednostce strażackiej prężne wykonywanie swoich działań i dbanie o zdrowie i
bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt zakłada zakup sprzętu ratownictwa drogowego, sprzętu oświetleniowego, armaturę wodną, ubrania bojowe i
osobistą ochronę ratowników oraz sprzęty zapewniające bezpieczeństwo ratowników. Na zwycięski projekt oddano 270 głosów Szacunkowy koszt
realizacji projektu wynosi 91 000, 00 zł. Natomiast Projekt nr 1 pn. „Przyjazny Bodzentyn # 2020” uzyskał 98 głosów. Szacunkowy koszt realizacji
projektu również wynosił 91 000, 00 zł. Dzielił się on na dwa etapy.
I Etap – zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Bodzentynie – utworzenie 10 miejsc postojowych oraz zagospodarowanie przestrzeni
zielonej wokół budynku poprzez obsadzenie terenów zielonych roślinnością. II Etap – Iluminacja świąteczna Rynku w Bodzentynie.
Wszystkim głosującym dziękujemy za zaangażowanie. /Oprc. KB/
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Nowe trasy rowerowe w regionie. Spotkanie regionalnego Zespołu
Rowerowego

W piątek 10 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie regionalnego Zespołu Rowerowego. W obradach udział
wzięli: członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek, Maciej Długosz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ, Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski a także m.in. przedstawiciele Świętokrzyskiego Parku Narodowego i
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Spotkanie rozpoczął członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek słowami: – Cieszę się, że z tak dużym odzewem i zainteresowaniem ze strony
samorządów i instytucji spotkało się nasze zaproszenie do wspólnej pracy nad rozwojem szlaków rowerowych w Świętokrzyskiem. Zapewniam, że Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego będzie gotowy wspierać, merytorycznie i w miarę posiadanych i dysponowanych środków finansowo, realizację ciekawych pomysłów,
planów rozwoju sieci rowerowych szlaków w regionie. Jednym z naszych zadań jest konsolidowanie tych prac i podejmowanych działań. Chcemy, aby poszczególne
realizowane projekty z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej były dyskutowane, aby samorządy, przygotowując nowe rozwiązania i szykując się do budowy
ścieżek rowerowych znały plany i realizacje swoich sąsiadów. W ten sposób możemy stworzyć ciekawą sieć dróg dla rowerzysty lokalnego i krajowego, pozwalającą w
sposób szybki, a jednocześnie bezpieczny dotrzeć do najciekawszych zakątków regionu, pokazać nasze dobrze znane i nieodkryte atrakcje.
O wzajemnej współpracy i planach mówił także burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba: – Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wybudować trasę
rowerową wokół Gór Świętokrzyskich, połączoną także z aglomeracją Kielc oraz z trasą Green Velo, z Krzemionkami Opatowskimi. Mierzyłaby ona blisko 50 km.
Trwają spotkania programowe z przedstawicielami sąsiadujących gmin, dyrekcją Świętokrzyskiego Parku Narodowego, członkami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
Nasz pomysł ma szansę stać się wyjątkowo ciekawą ofertą dla cyklistów. Chcemy tworzyć markę turystyczną wokół parku narodowego, oferować bezpieczną
turystykę. Na ten wyjątkowy projekt będziemy potrzebować około 50 mln zł. To wyjątkowo ambitny plan. Natomiast już wiosną oddamy do użytku około 3,5 km
bezpiecznej, biegnącej poza pasem drogi wojewódzkiej, trasy rowerowej z Krajna przez Świętą Katarzynę do Bodzentyna, prowadzącej przez cenne przyrodniczo
tereny naszego parku narodowego. W połowie trasy będzie miejsce postojowe z miejscem odpoczynku dla turystów. Ponad 3,5 mln zł na inwestycję pochodzi z
funduszy RPO WŚ.
Na terenie naszej gminy w trakcie realizacji są obecnie dwie ścieżki przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z Nowej Słupi do Świętej Katarzyny oraz z
Bodzentyna do Krajna. O jednej z nich mówił dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski – (..) Niemal gotowa jest trasa, wiodąca przez Świętokrzyski
Park Narodowy. Powstało 16 kilometrów bezpiecznej, bo wiodącej z dala od ruchu samochodowego, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, wiodącej wzdłuż dawnej,
historycznej Zagnańskiej Kolejki Wąskotorowej. Łączy ona Świętą Katarzynę z Nową Słupią. Nasza ścieżka pokazuje nie tylko wartości przyrodnicze, ale nawiązuje do
historii budowanej od 1916 r. przez Austriaków, urokliwej leśnej kolei, która wykorzystywana była do transportu drewna. Poznać można interesujące małe obiekty
architektoniczne z lat 30. ubiegłego stulecia. Podczas budowy kolejki odnajdywano artefakty z okresu średniowiecza, cenne przedmioty związane z okresem powstania
styczniowego, tzw. skarb Langiewicza. Osoby uczęszczające tą ścieżką nie tylko spędzą ciekawie i aktywnie czas, ale też będą miały okazję zetknąć się z przyrodą i
żywą historią naszego regionu . Ścieżka ma być wiosną tego roku udostępniona dla ruchu rowerowego.
Kolejną ciekawą propozycją dla naszego regionu będzie ścieżka która prowadzi również szlakiem wąskotorówki z Wiślicy przez Kazimierzę Wielką do granic
województwa, a dalej do Krakowa. O powstającej inwestycji mówił burmistrz Wiślicy Jarosław Jaworski – Budujemy ścieżkę rowerową wraz z Opatowcem,
Czarnocinem i Kazimierzą Wielką. Fragment leżący na terenie województwa świętokrzyskiego to około 38 km. Docelowo trasa ma prowadzić aż do Krakowa i
połączyć dwa niezwykłe miejsca, wciąż żywe pomniki naszej historii. Całość zadania to około 9,5 mln zł i jest realizowana dzięki wsparciu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na trasie powstaną miejsca obsługi rowerzystów. Chcemy, by ten szlak był bezpieczny, biegł niekoniecznie tuż przy
drodze, by umożliwiał obejrzenie miejsc unikalnych. Inwestycja ma zostać zakończona w grudniu br. Ma być elementem międzynarodowej drogi rowerowej Eurovelo.
/BR/ Fot. Urząd Marszalkowski Województwa Świętokrzyskiego
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Prace nad ścieżką rowerową ciągle w toku.
Trwają intensywne prace nad budową ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 752. Budowana ścieżka jest elementem
nowego szlaku komunikacyjnego jaki ma przebiegać przez Góry Świętokrzyskie według projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu
turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania unijnego na realizację tego projektu wyniosła 3 654 708,95
zł. Z kolei kwota jaką gmina przeznaczyła ze swojego budżetu na jego realizacje to 1 434 586, 37 zł.
Tworząca się trasa przeznaczona dla rowerów umożliwi zarówno mieszkańcom jak i turystom jednoczesne aktywne spędzanie
czasu wolnego wraz z podziwianiem walorów przyrodniczych naszego województwa, gdyż powstająca ścieżka prawie w 90%
prowadzić będzie przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Trasa ścieżki rozpoczyna się od granicy z Krajnem (Gm. Górno) przez Świętą Katarzynę, wiodąc w kierunku Bodzentyna dochodzi
do miejscowości Podgórze. Długość tej trasy wynosi ok. 4 km, z czego ok. 3 km gruntu pod ścieżkę zostało już utwardzone.
Niezwykle czasochłonnym odcinkiem podczas prac budowlanych okazał się być odcinek przebiegający przez las w Świętej
Katarzynie, który ze względu na trudne podłoże i lokalizacje wymagał niejednokrotnego osuszenia i ponownego utwardzenia. W
niektórych miejscach wymagana była również wymiana gruntu na głębokości dochodzącej nawet do ok. 1,5 m.
Z obecnie trwających prac, przygotowywany jest również grunt pod wydzielone miejsce wypoczynkowe, tzw. wiatę, gdzie
umieszczone zostaną ławki, stół i stojaki na rowery. Na terenie ścieżki umieszczonych będzie 6 tablic informacyjnych na temat
gatunków roślin, zwierząt czy siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Z pozostałych robót wymaganych do pełnego wykonania ścieżki rowerowej, oprócz utwardzenia pozostałej części podłoża i
wyłożenia na niego asfaltu, konieczne będzie również przeprowadzenie prac wykończeniowych, w tym m.in. dokonania
oznakowania poziomego i pionowego ścieżki oraz montaż barierek zabezpieczających. Termin wykonania ścieżki wyznaczony
jest do 15 października 2020 r.
Aby zapewnić dodatkowy komfort wszystkim cyklistom i zadbać o zachowanie czystości środowiska naturalnego, w Świętej
Katarzynie na parkingu w pobliżu klasztoru budowany jest szalet, który na razie jest jeszcze w surowym stanie. Tam również
zostanie wybudowana wiata gdzie będzie można odpocząć.
Mamy nadzieję, że gdy tylko budowa ścieżki rowerowej zostanie ukończona wszyscy miłośnicy jednośladów będą mogli
korzystać z niej by realizować swoją pasję.
/KB/

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie
Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie jest społeczną inicjatywą ludzi
należących do różnych branży z różnorodnym doświadczeniem w zakresie turystyki i promocji. Przyświeca im
jeden cel, a mianowicie działanie na rzecz turystycznego rozwoju Gór Świętokrzyskich.
Rada Programowa składa się z osób prowadzących swoją działalność w różnych organizacjach sektora
społecznego, gospodarczego i publicznego. W prezydium zasiadają: Irmina Maliszewska – właścicielka
gospodarstwa agroturystycznego, Zenon Dańda- Właściciel Parku rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”, Jan
Reklewski - Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn, Paweł Walczyszyn – właściciel domu gościnnego „Carownica”.
Na wniosek Rady Przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (ZGGŚ) Pan Sławomir Kopacz zaprosił Wójtów oraz Burmistrzów należących
do ZGGŚ na spotkanie, które odbyło się w Bielinach. Poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju turystycznego. Ponadto Związek zadeklarował
objęcie swoim patronatem Budowy Strategii Gór Świętokrzyskich jako beneficjenta w budowie strategii Gór Świętokrzyskich.
Podkreślić należy, iż członkowie Rady od marca ubiegłego roku regularnie spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca na terenie gmin należących
do ZGGŚ, aby dyskutować nad nowymi pomysłami prowadzącymi do kreowania turystyki w Górach Świętokrzyskich. Do tej pory odbyły się
spotkania w Nowej Słupi, Bielinach, Bodzentynie, Suchedniowie i Pawłowie. W tym celu utworzone zostały dwa zespoły robocze. Pierwszy pod
przewodnictwem Pana Pawła Walczyszyna odpowiada za budowanie marki turystycznej Gór Świętokrzyskich. Z kolei drugi zespół kierowany przez
Dariusza Skibę zajmuje się tematyką dotyczącą ścieżek rowerowych na terenie Gór Świętokrzyskich.
Ponadto warto wspomnieć o tym, iż Rada Programowa zaprasza do dyskusji oraz zgłaszania własnych pomysłów w kreowaniu pozytywnego
wizerunku turystycznego Gór Świętokrzyskich mającej na celu pozyskanie większej liczb turystów odwiedzających nasz region.
/DZ/
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Seminarium dla Przedsiębiorców

W dniach 5 i 11 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyło się bezpłatne seminarium skierowane do
lokalnych przedsiębiorstw, które wprowadzają produkty w opakowaniach według ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z obszerną tematyką opakowań i ich kategoriami, a także ze sprawozdawczością dotyczącą
odpadów, opakowań, baterii i akumulatorów, olejów i opon.
Przedsiębiorcy zaznajomili się też z ciążącymi na nich obowiązkami wynikającymi z produkcji rzeczonych opakowań oraz z obowiązkami
wynikającymi z wprowadzania na rynek np. sprzętów elektrycznych, baterii, akumulatorów, itp.
Oprócz tego, dzięki przeprowadzonemu szkoleniu obecni na seminarium mogli dowiedzieć się czym jest pomoc de minimis, z jakich obowiązków i
w jakim stopniu zwalnia ona z nich przedsiębiorcę.Seminarzyści dowiedzieli się również w jaki sposób skorzystać z rzeczonej pomocy- jaki wniosek
z jakimi dokumentami i gdzie należy przedłożyć. Seminarium przeprowadził przedstawiciel firmy BDO-EcoExpert.
/KB/

Gazyfikacja gminy Bodzentyn - ankiety

Na terenie Gminy Bodzentyn zbierane są ankiety od mieszkańców dotyczące gazyfikacji.Obecnie na około 2800 domów chęć przyłączenia do
sieci gazowej deklaruje 701posiadłości, co stanowi 25% ogółu. Instalacja gazociągu w naszej Gminie niesie za sobą wiele zalet:
1. Chroni środowisko naturalne, nie ma problemu z utrzymaniem czystości – w trakcie spalania gazu ziemnego nie powstaje dym ani sadza.
2. Stałość i niezawodność dostaw.
3. Oszczędność miejsca – nie ma potrzeby gospodarowania specjalnego pomieszczenia na magazynowanie paliwa.
4. Zapewnia pełne bezpieczeństwo przy zachowaniu okresowych kontroli instalacji, kanałów wentylacyjnych i spalinowych.
Ankiety można jeszcze składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w sekretariacie oraz drogą mailową admin@bodzentyn.pl,
bodzentyn@post.pl.
Informacje o ankietach oraz ankiety można również uzyskać u sołtysów i radnych.
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Fundusz Sołecki za 2019 r.
Mieszkańcy Gminy Bodzentyn każdego roku wybierają na co pragną przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego. Środki z tego
funduszu zazwyczaj przeznaczane są na przedsięwzięcia typu: budowa oraz modernizacja dróg, modernizacja oświetlenia,
projekty oraz wykonanie inwestycji budowlanych.
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100 lat Pani Marianny
Swoje setne urodziny w pierwszy dzień nowego roku obchodziła pani Marianna Lipiec z Bodzentyna. Pani Marianna
jest rodowitą bodzentynianką, która niemal całe swoje życie nie rozstawała się z rodzinnymi stronami. Choć w
trakcie trwania II wojny światowej mieszkała ona w Warszawie, jednak po jej zakończeniu wróciła z powrotem do
Bodzentyna, gdzie później pracowała w słynnej w tamtych czasach Spółdzielni Pracy Przemysłu OwocowoWarzywnego „Owin”.
Jubilatka pomimo sędziwego wieku cieszy się naprawdę dobrym zdrowiem, nie brak jej też pogody ducha i otwartości
na ludzi. Wśród których uwielbia spędzać swój czas. Dawniej poświęcała go także książkom, które wprost uwielbiała
czytać. Dzień bez książki był dla niej dniem straconym. Dlatego zawsze starała się go tak zagospodarować by móc
poświęcić choćby chwilę na swój ukochany literacki seans.
W swoim pięknym wieku Pani Marianna doczekała się znacznego powiększenia rodziny. Bowiem poza 4 dzieci ma już
aż 6 wnucząt i 4 prawnuczęta.
W intencji 100. latki ,w niedzielę 5 stycznia 2020 r, odbyła się msza w której udział brali przedstawiciele lokalnego
samorządu – Pan Sekretarz Wojciech Furmanek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Bzymek. W geście
powinszowania Pani Mariannie złożyli oni, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz swoim, życzenia, a
także podarowali jej symboliczny upominek, w tym pamiątkowy grawerton. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo
zdrowia, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.
/KB/

100. Jubileusz Pani Janiny
Okrągły, bo 100. jubileusz swoich urodzin obchodziła niedawno Pani Janina. Dobroduszna i kochająca - matka,
babcia i prababcia. Pani Janina Leksińska urodziła się 8 lutego 1920 r. Z wykształcenia jest magistrem farmacji. W
1953 r. ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi-Wydział Farmacji.
Od pięćdziesięciu lat jest związana z Gminą Bodzentyn. Po zakończeniu studiów przez ponad 30 lat była kierownikiem
apteki, m.in. we Wzdole Rządowym.
Swoją pracę jako farmaceuta zawsze starała się wypełniać wzorowo. Wszystkich pacjentów witała z uśmiechem na
twarzy i traktowała z największą życzliwością. Każdemu służyła pomocą, była oddana swojej pracy i ludziom.
Po zakończeniu pracy zawodowej pomagała w wychowaniu ukochanych wnuków. Pani Janina w ciągu swojego
długiego życia doczekała się dwojga wnucząt Marcina i Katarzyny oraz aż pięciorga prawnucząt: Tymoteusza,
Ignacego, Karoliny, Natalii i Julianny.
Warto wspomnieć, że Jubilatka jest siostrą mgr inż. Henryka Dłużewskiego, znanego projektanta, inicjatora budowy
ponad 20 pomników upamiętniających walki narodowowyzwoleńcze na Ziemi Świętokrzyskiej, w tym dwóch
znajdujących się na terenie Gminy Bodzentyn. Jeden upamiętnia mjr Henryka Dobrzańskiego pseudonim "Hubal" oraz
jego żołnierzy, drugi z kolei upamiętnia Polaków Rozstrzelanych w Świętej Katarzynie. Pan Henryk zmarł w wieku 102
lat, w październiku 2018 r.
Z okazji 100. rocznicy urodzin, Pan Burmistrz Dariusz Skiba wraz z Zastępczynią Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Panią Dorotą Armułą, Radną Rady Miejskiej Agnieszką Barcikowską i Sołtysem sołectwa Święta Katarzyna Piotrem
Janickim, w imieniu Władz Samorządowych, przekazali córce Pani Janiny najserdeczniejsze życzenia dla Jubilatki.
Wręczyli oni również córce Jubilatki, Pani Danucie Leksińskiej Kalecie urodzinowe upominki dla Jej Matki w postaci
kwiatów, ciepłego koca oraz pamiątkowego grawertonu.
„Wspaniała mama, babcia i prababcia”- tak opisują
Panią Janinę członkowie rodziny.
/KB/
Fot. archiwum rodzinne Pani Janiny Leksińskiej
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OSP Bodzentyn z wyróżnieniem

Ofiarna służba naszych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie została doceniona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w
Kielcach. Dnia 17 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Kielce i
powiecie kieleckim za 2019 r.
Organizatorem wydarzenia była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Na podsumowaniu na terenie Komendy zgromadzili się zarówno
przedstawiciele jednostek strażackich, jak i burmistrzowie oraz wójtowie. Obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba.
Podczas spotkania Brygadier Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Pan Krzysztof Cisek wręczył pamiątkowy grawerton dla OSP w Bodzentynie, w
ramach podziękowania za oddaną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa oraz nieustanną gotowość do podejmowania trudu ratowania życia
i mienia.
Wyróżnienie jakie otrzymała bodzentyńska jednostka było umotywowane odnotowaniem przez nią największej liczby wyjazdów do zdarzeń na terenie powiatu
kieleckiego. Gdzie takich wyjazdów Ochotnicza Straż Pożarna z Bodzentyna w 2019 r. odbyła aż 200. Swoje gratulacje za zdobyte przez druhów z OSP Bodzentyn
wyróżnienie wyraził Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba :
- W imieniu mieszkańców serdecznie gratuluję OSP Bodzentyn tego wyróżnienia, na które zasługują w sposób oczywisty. Bardzo cieszę się z aktywności i
gotowości bojowej naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, z którą współpraca od lat jest na wysokim poziomie. Przy okazji dziękuję za trud i zaangażowanie dla
ratowania życia i zdrowia ludzkiego na terenie naszej gminy i powiatu.
Grawerton w imieniu strażaków z Bodzentyna odebrał Prezes OSP Bodzentyn dh Maciej Świderski, który podkreśla, że jest dumny z tak mobilnej jednostki jaką
jest OSP Bodzentyn, z ich przygotowania i gotowości do podjęcia działań przy każdorazowym alarmie oraz chęci uczestnictwa w akcjach.
Najaktywniejszymi druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie w 2019 r. byli:
• Marek Białek- naczelnik OSP, brał udział 181 wyjazdach
• Wiktor Białek, brał udział w 179 wyjazdach
• Bartosz Hajdenrajch, brał udział w 179 wyjazdach
• Łukasz Zawierucha, brał udział w 140 wyjazdach
• Dawid Bąderski, brał udział w 111 wyjazdach
• Wiesław Grzegorski, brał udział w 105 wyjazdach.
Serdecznie gratulujemy naszym Strażakom.
/KB/ Fot. Komenda Miejska Straży Pożarnej w Kielcach

Pani Poseł gościła na sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie
Podczas XXV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 26 lutego 2020 r., Radni mieli okazję podjąć specjalnego gościa.
Swoją obecnością tego dnia zaszczyciła przybyłych na obrady Pani Poseł Agata Wojtyszek, która w latach 2015-2019
pełniła urząd Wojewody Świętokrzyskiego.
Posłanka miała okazję zapoznać się ze sprawami będącymi bieżącymi przedmiotami obrad Rady Miejskiej gminy Bodzentyn. W
trakcie posiedzenia Radni mieli również możliwość zadawania pytań Pani Poseł, na które starała się ona udzielić jak najbardziej
wyczerpujących odpowiedzi.
Radni podziękowali Posłance za obecność na sesji. Zaś sama Pani Poseł Wojtyszek wyraziła gotowość i otwartość na
udzielanie w przyszłości pomocnych informacji na ewentualne zapytania Radnych Rady Miejskiej z gminy Bodzentyn.
/KB/
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Szkolenie informacyjne dla stowarzyszeń

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie dn. 5 marca 2020 r. odbyło się szkolenie informacyjne pn. „Możliwości rozwoju organizacji pozarządowych –
wsparcie merytoryczne i finansowe”, którego adresatami były organizacje pozarządowe. Organizatorami szkolenia było Miejsko-Gminne Centrum Kultury i
Turystki w Bodzentynie oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W spotkaniu wzięli udział członkowie stowarzyszeń promujących dziedzictwo kulturowe z terenu gminy Bodzentyn. W czasie spotkania zostały przedstawione
zasady naboru i pisania projektów z tzw. pożytku publicznego do UMiG w Bodzentynie oraz zasady pozyskiwania innych funduszy skierowanych do organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych.
W ramach szkolenia zostały przeprowadzone także warsztaty z pisania projektów, gdzie uczestnicy w praktyczny sposób mogli zapoznać się ze strukturą i
zasadami ich tworzenia pisząc własne przykładowe projekty. Zdobyta podczas szkolenia wiedza i wykonane ćwiczenia z pewnością znacząco ułatwią
stowarzyszeniom aplikowanie w przyszłości o środki na własne działania statutowe.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Dyrektora MGCKiT w Bodzentynie Pana Marcina Sikorskiego, pracowników KOowes Pana Kamila Żuławę i Pana
Krzysztofa Polewskiego oraz Panią Dagmarę Zagórską pracownika UMiG w Bodzentynie. /KB/

XXXVII Dni Bodzentyna zostały odwołane
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78. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
Rondo Żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”
Dnia 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu
Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. W latach II wojny
światowej działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. W momencie maksymalnej
zdolności bojowej Armia Krajowa liczyła ok. 380 tys. żołnierzy.
W 1944 r. Okręg Radomsko-Kielecki AK „Jodła”należał do największych i podejmujących najliczniejsze akcje bojowe. W
szczytowym momencie na jego obszarze do AK należało ok. 60 tys. osób.
W dniu tym przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zapalili symboliczne znicze na Wykusie przy kapliczce
Matki Boskiej Bolesnej i grobie mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”, przy mogile symbolicznej Ludmiły Bożeny
Stefanowskiej „Zjawy” w lasach Siekierzyńskich; w Bodzentynie pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła”
poległych na Wykusie w 1943 r.
W obchody wpisuje się nadanie uchwałą Rady Miejskiej 30 stycznia 2020 r. nowo wybudowanemu rondu w Bodzentynie nazwy
Rondo Żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”. Z wnioskiem takim wystąpili Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba i dr hab.
prof. UJK Urszula Oettingen.
To wyraz pamięci o żołnierzach Armii Krajowej z ziemi bodzentyńskiej, których wielu walczyło w jej oddziałach. Wśród nich byli: Józef Czernikiewicz „Sęk”,
Zygmunt Zygadlewicz „Mściciel”, Henryk Fąfara „Szczygieł”, Jan Czernikiewicz „Walter”, Zenon Kazubiński „Filip”, Mieczysław Bąderski „Sobieski”, Stanisław
Bogacki „Szarek”, Kazimierz Dąbek „Kruk”, Stanisław Domański „Dąb”, Roman Fąfara „Sęk”, Stanisław Koprowski „Gałązka”, Józef Laskowski „Biały”, Stanisław
Staszewski „Gaj”, Tadeusz Sotkiewicz „Pantera”, Antoni Wójcikowski „Jodła”, Jerzy Cybulski „Michał”, Bolesław Fąfara „Zbroja”, Antoni Pałysiewicz „Mikołaj”,
Roman Pałysiewicz „Rom”, Kazimierz Pałysiewicz „Andrzej”, Bronisław Gil „Bruno”, Euzebiusz Domoradzki „Grot”, Emilia Marchewkowa „Emilia”, Stanisław
Waciński „Jurand”, Stanisław Malarecki „Krzych”, Jerzy Adamski „Longin”, Jan Kosiński „Jacek”, Adam Iwan „Tadek”, Piotr Michta „Wojtek”, Stefan Zacharski
„Józek”, Marian Cieślik „Mariusz”, Marian Świderski „Dzik”, Władysław Okulski „Wicek”, Piotr Michta „Wojtek”, Antoni Iwan „Zdzich”, Antoni Brzeziński „Łoś”,
Mieczysław Kłys „Wojtek”, Antoni Maciejski „Murzyn”, Zygmunt Majewski „Akacja”, Zygmunt Malarecki „Szczerb”, Ryszard Kudliński „Fusch”, Zenon Kudliński
„Sokół”, Władysław Ścisłowicz „Sęp”, Zygmunt Świderski „Rosomak”, Jerzy Woźniak „Radwan”, Stefan Woźniak „Żuraw”, Maksymilian Czechowski „Góral”.
Cześć Ich pamięci!
Urszula Oettingen

Renowacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej
Renowacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej Dzięki dofinansowaniu w kwocie 64 000 zł pozyskanemu z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano renowacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej
znajdującego się w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej.
Koncepcja zadania zakładała renowację cmentarza wojennego wraz z działaniami pokazującymi znaczenie obiektu w odniesieniu
do historii Państwa Polskiego. Obiekt ze względu na wyjątkową wartość historyczną i zły stan zachowania wymagał pilnych prac
remontowych i konserwatorskich.
Działania realizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu polegały na: odtworzeniu pierwotnego rozplanowania elementów
cmentarza, konserwacji 54 (z 1916 r.) żeliwnych krzyży nagrobnych, pracach remontowych przy ogrodzeniu cmentarza,
uporządkowaniu zieleni, zakupie tablicy pamiątkowej, wykonaniu tablicy informacyjnej wraz z towarzyszącymi działaniami
promocyjnymi i popularyzatorskimi. Cmentarz jest ważnym obiektem dziedzictwa narodowego o charakterze krajowym i
międzynarodowym (Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej).

Z okazji zakończonych na cmentarzu prac remontowo-konserwatorskich warto pokrótce przypomnieć historię tego zabytkowego obiektu. W 1914 i 1915 r. na
obszarze Gór Świętokrzyskich (również okolice Bodzentyna) toczyły się walki armii austro-węgierskiej i niemieckiej z armią rosyjską. W ramach armii austrowęgierskiej walczył 1 Pułk Piechoty Legionów Polskich dowodzony przez Józefa Piłsudskiego. Poległych w czasie walk żołnierzy pochowano m.in. na cmentarzu
wojennym w Bodzentynie (34 z armii niemieckiej, 18 z austro-węgierskiej, 19 z rosyjskiej). Wśród nich byli również Polacy wcieleni do armii zaborczych. Na
cmentarzu pochowano żołnierzy ekshumowanych z pobojowisk we wsiach: Psary, Prydacza (ob.Grabowa), Śniadka oraz spod Świętej Katarzyny. Cmentarz od
początku powstania znajdował się pod opieką austro-węgierskich władz okupacyjnych, a po odzyskaniu niepodległości gminnych i państwowych.
Cmentarz posiada wartości historyczne, ideowe, symboliczne, emocjonalne – ważne dla kultywowania pamięci o walkach Polaków o niepodległość. Powyższe
informacje zaczerpnięto z publikacji naukowej U. Oettingen "Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim", Warszawa-Kraków 1988, s. 92-95.
Odnowiony cmentarz zaistnieje w krajobrazie kulturowym jako ważne miejsce pamięci, przyczyni się do roztoczenia właściwej opieki ze strony mieszkańców,
stowarzyszeń, szkół.
/J.Wiśniewska/
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Centralne obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

W sobotę 18 stycznia z Suchedniowa do Bodzentyna wyruszył XXVII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. Uczestnicy od wielu lat
przemierzają szesnastokilometrową trasę pomiędzy Suchedniowem a Bodzentynem aby uczcić ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie.
Centralne obchody 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęły się w piątek na Rynku Wielkim w Szydłowcu od złożenia kwiatów
pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie w intencji Powstańców z 1863 r. i Ojczyzny odbyła się Msza
Święta w oprawie Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca w kościele św. Zygmunta. Po mszy złożono kwiaty pod tablicą ks. Malanowicza, na grobach
powstańców znajdujących się na cmentarzu parafialnym oraz przy Kapliczce ( róg ul. Kąpielowej i Narutowicza). Dalsza część uroczystości
patriotycznych odbywała się na zamku w Szydłowcu. W uroczystość udział wzięli zastępca burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński
wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Janem Wilkoszem oraz radną Bogusławą Jankowicz.
Drugi dzień obchodów rozpoczął się od Mszy Świętej w kościele pw. Św. Andrzeja Ap. w Suchedniowie w intencji Powstańców z 1863 r. po mszy
uczestnicy skierowali się pod krzyż znajdujący się przy ulicy Bodzentyńskiej, a następnie wyruszyli w kierunku Bodzentyna. Po drodze zatrzymywali
się przy Mauzoleum w Michniowie i w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym, gdzie organizatorzy oraz
młodzież szkolna przedstawili jasełka oraz przygotowali opłatek i poczęstunek.
Po południu uczestnicy marszu dotarli do Bodzentyna.W Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej
Honorowego Obywatela Bodzentyna Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do marszu dołączyli zaproszeni goście, radni, sołtysi, poczty sztandarowe,
mieszkańcy, harcerze oraz grupy Rekonstrukcji Historycznej. Następnie defilada przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
Bodzentyn udała się na Rynek Górny, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Burmistrz Dariusz Skiba oficjalnie przywitał wszystkich przybyłych i
podziękował grupom rekonstrukcyjnym oraz Danielowi Wosiowi ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” za organizację i udział w tym ważnym
wydarzeniu.
W obchodach udział wzięli: Wiceminister sportu Anna Krupka, Poseł Agata Wojtyszek, Senator Krzysztof Słoń, Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor gabinetu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Wojciech Lesiak, Doradca Wojewody Świętokrzyskiego Maria Zuba, Zastępca Burmistrza MiG Suchedniów Dariusz Miernik, Zastępca Burmistrza
MiG Wąchock Sebastian Staniszewski, Zastępca przewodniczącego RM w Suchedniowie Eugeniusz Zegadło, Radna powiatu Szydłowieckiego
Agnieszka Sobutka-Klepaczewska, Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Jerzy Materek, ppłk Piotr Gadomski Zastępca Dowódcy 10.
Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kpt. Adrian Zając z Centrum Przygotowań Misji Zagranicznych, st. chor. sztab Wojciech Zawadzki
Reprezentujący Dowódcę 16 Dolnośląskiej Brygady Terytorialnej, Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Grupy Rekonstrukcji
Historycznej: „Jodła” , "Pułk Żuawów Śmierci","Świętokrzyski Warkocz", Grupa z Małogoszczy, 13 Pułk Ułanów Wileńskich, Przewodnicząca RM w
Bodzentynie Teresa Bzymek, Wiceprzewodniczący RM w Bodzentynie Jan Wilkosz oraz Radni RM w Bodzentynie: Zofia Gliwa, Mariusz Matla,
Marzanna Borek, Bogusława Jankowicz, Dominika Skarbek, Agnieszka Barcikowska, Jerzy Tofil, Tadeusz Zieliński.
Radni RM w Bodzentynie Dominika Skarbek, Mariusz Malta, Jerzy Teofil oraz Tadeusz Zieliński wraz z Burmistrzem MiG Bodzentyn Dariuszem
Skibą przebyli cała długość marszu z Suchedniowa do Bodzentyna. Jerzy Tofil i Tadeusz Zieliński zostali nagrodzeni srebrną odznaką za trzykrotne
uczestnictwo w marszu. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia Pro Patria i Pro Bono Polonia oraz odczytano Apel Poległych, który
został zakończony salwą honorową. Zwieńczeniem wydarzeń było złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Wybuch Powstania Styczniowego
na Górnym Rynku oraz w innych miejscach na terenie Bodzentyna. Centralne obchody zakończyły się w niedzielę w Wąchocku. W uroczystość
udział wzięli zastępca burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Janem Wilkoszem oraz
radną Agnieszką Barcikowską.
/BR/
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu
przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią” Jan Paweł II
W dniu 1 marca 1951 r. w warszawskim więzieniu komuniści zamordowali oficerów Wojska Polskiego – przywódców Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość. Wśród nich był ppłk Łukasz Ciepliński prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. W 60. rocznicę tej zbrodni w 2011 roku, na
mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 1 marca stał się świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
To czas pamięci o ludziach, którzy z bronią w ręku i w inny sposób przeciwstawili się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu i stawili opór
przeciwko sowietyzacji Polski.
W jednej z ulotek z marca 1946 r. mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” dowódca 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej pisał: „Nie jesteśmy
żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była
rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród”. Do roli symbolu urosła postać wielkiej bohaterki okresu drugiej
konspiracji Danuty Siedzikówny „Inki”, rozstrzelanej w sierpniu 1946 r. w wieku 17 lat. W grypsie krótko przed śmiercią „Inka” napisała: „Powiedzcie
mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”.
Szacuje się, że w latach 1944-1956 w szeregach konspiracji walczyło od 120 do 180 tys. osób, w tym żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji
niepodległościowych. Ich walkę wspierały setki tysięcy cywilnych Polaków. Ostatni z żołnierzy niepodległościowego podziemia Józef Franczak ps.
„Lalek” zginął w walce w październiku 1963 r.
Historia podziemia antykomunistycznego jest badana przez historyków. To temat wywołujący dyskusje i potrzebę przybliżania dokumentów i
faktów. Ciągle odnajdywane są groby zamordowanych. Badania dotyczące antykomunistycznego powstania w latach 1944-1953, walki z okupacją
sowiecką, prowadzone są cały czas. Trwają poszukiwania grobów Żołnierzy Niezłomnych. Dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej i innych
organizacji wiedza o Żołnierzach Wyklętych jest coraz szersza. To co miało być zapomniane i wymazane z naszej historii stało się częścią
świadomości Polaków. W dniu tym w wielu miejscowościach odbędą się uroczystości, happeningi, rekonstrukcje historyczne, marsze, koncerty,
biegi ku czci Żołnierzy Niezłomnych. W kościołach podczas uroczystych nabożeństw będziemy się modlić w intencji Tych, którzy ginęli w walce
przeciwko sowieckiemu zniewoleniu.
Zadajemy sobie pytanie dlaczego Żołnierze Wyklęci – ponieważ przez nowy system zostali skazani na zniesławienie, całkowite zapomnienie, żeby
nie pozostał po Nich żaden ślad. Mieli zostać usunięci z pamięci i polskiej historii. Mieli zniknąć na zawsze – dlatego chowano ich nocą w nieznanych
miejscach – bezimiennych dołach śmierci. Naszym obowiązkiem jest przywracanie o Nich pamięci. I powracają do nas, bo mówimy o Nich,
wspominamy. Odnajdywane i z mozołem identyfikowane są Ich szczątki.
Od 2013 r. Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wspólnie ze Szkołą Podstawową w Leśnej organizuje obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. To ważna lekcja historii dla uczniów i mieszkańców, to utrwalanie tożsamości narodowej i wyraz wychowania patriotycznego
za co szczególne słowa uznania należą się Gronu Pedagogicznemu szkoły i jej Dyrektorce Pani Beacie Domańskiej-Kózce.
Tekst/Fot. Urszula Oettingen
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Wspomnienie o koleżance Janinie Obarze
07.01.1935 + 22.10.2019
,,Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska
22 października 2019 roku, odeszła od nas na zawsze Janina Obara.Nasza wieloletnia Przewodnicząca Sekcji Emerytów i
Rencistów ZNP, wcześniej także Prezes ZNP w Oddziale w Bodzentynie, ale przede wszystkim wspaniała koleżanka,
nauczycielka i wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży. W 1953 roku Janina Obara po ukończeniu Państwowego Liceum
Pedagogicznego w Bodzentynie rozpoczęła swoją pracę w zawodzie nauczyciela w Szkole Podstawowej we Wzdole
Rządowym. Pracę trudną ale jakże bardzo przez nią kochaną. Trud jaki Janina wkładała w pracę był wielokrotnie doceniony.
W 1971 roku otrzymała odznaczenie ,,Za zasługi dla Kielecczyzny”, a dwa lata później została uhonorowana Nagrodą Ministra
Oświaty i Wychowania III stopnia oraz Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach. Za swoją działalność w Związku
Nauczycielstwa Polskiego otrzymała Złotą Odznakę ZNP. W latach 1973-1975 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Szkoły we
Wzdole Rządowym, a od 1976 roku oddelegowano ją do pracy w strukturach ZNP na terenie województwa kieleckiego.
W 1984 roku przeszła na zasłużoną emeryturę, ale nie rozstała się z pracą nauczyciela, pracując jeszcze przez 3 lata w Szkole Podstawowej w Leśnej. Nigdy nie
zrezygnowała z działalności w strukturach ZNP, ponieważ sprawy nauczycieli, ich problemy, obawy związane ze zmianami w systemie oświaty zawsze były dla
niej ważne. Z pasją wykonywała swój zawód, zawsze otwarta na problemy innych, nigdy nie odmawiała pomocy. Z dumą i zaangażowaniem opowiadała o swoich
wychowankach. Dla każdego miała ciepłe słowo, znalazła czas by porozmawiać, doradzić, pomóc rozwiązać problemy. Była życzliwym, pogodnym i skromnym
człowiekiem. Nie potrzebowała wielkich słów, aby nazwać rzeczy ważne. Miała niesamowite poczucie humoru. Jej śmiech i przepiękny śpiew rozbrzmiewał przy
różnych okazjach. Dziś już nie zaśpiewa nam pieśni, którą można uznać za hymn życia:
,, Żyjmy pełnią życia, póki życie daje nam coś w darze
Żyjmy pełnią życia, nie pozwólmy, by okradł nas czas.
Pełnią życia wszyscy żyjmy, póki serca biją w nas”
Dziś też nie napisze już wierszy, jakże pięknych i prostych w swojej wymowie, np. ,,Ta z Zadworza”, ,,Moja ulica”, ,,Zbudź się człowieku”, ,,Mój ogródek”, ,,Dziękuję
Ci Boże”, ,,O emerycie”, ,,Do przemyślenia”, ,,O miłości” i jeszcze wiele innych.
Koleżanka Janina była niezwykłym człowiekiem, zawsze uśmiechnięta, pełna niespożytej energii, empatii i wrażliwości, a w jej słowniku nie istniał zwrot ,,to jest
niemożliwe”.
Taką będziemy ją nosić w swoich sercach i swojej pamięci.
Koleżanki i Koledzy z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Bodzentynie

Renowacja miejsc pamięci na Wykusie w Górach Świętokrzyskich
Gmina Bodzentyn otrzymała prawie 30 tys. zł na renowację kompleksu miejsc pamięci narodowej na Wykusie. Pieniądze
przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w
kraju”. Gmina Bodzentyn jako jedyna w regionie uzyskała wsparcie na ten cel.
Wniosek złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu z Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt” i innymi instytucjami oraz organizacjami
kultywującymi pamięć o tych miejscach.
Zadanie zakłada renowację zespołu miejsc pamięci. W jego skład wchodzą cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły
Bożeny Stefanowskiej „Zjawy”, Mariana Cieśli „Mietka”, Tadeusza Lange „Szylinga”, grupy Jana Kosińskiego „Jacka”), pomnik
żołnierzy Grupy Warszawskiej, Kapliczka na Wykusie wzniesiona z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r.
Działania będą polegały na pracach remontowo-porządkowych z poszanowaniem charakteru miejsc w środowisku
przyrodniczym, z użyciem naturalnych materiałów i istniejących nawarstwień przejawów pamięci. Będzie to naprawa i wymiana
drewnianych elementów, oczyszczenie kamienia, uczytelnienie napisów; przy kapliczce prace remontowo-konserwatorskie
ogrodzenia, wymiana chodnika oraz remont wiaty nad ołtarzem, gdzie odbywają się msze polowe. Ważnym elementem będzie
oznakowanie miejsc i wskazanie do nich dojścia.
Miejsca te są obiektami dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. Tutaj stacjonowały oddziały
Armii Krajowej dowodzone przez mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Wykus to obszar
uświęcony polską krwią, przypominający o walkach żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim agresorem. Tutaj przy kapliczce
odbywają się corocznie uroczystości patriotyczne. To miejsce spajające pamięć o walczących o niepodległość Polski w latach II
wojny światowej.
Urszula Oettingen/Fot. Urszula Oettingen
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Wspieraj rozwój gminy rozliczając PIT
Serdecznie zachęcamy mieszkańców, aby w rozliczeniach PIT jako miejsce zamieszkania podali
Gminę Bodzentyn. Sprawi to, że pieniądze z podatków „wrócą” do mieszkańców w postaci lepiej
zagospodarowanego otoczenia w którym żyją na co dzień.
Wpływ do budżetu gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi ok. 38%, stanowi to
dość istotną część zasobów finansowych, którą przeznacza się na przeróżne lokalne inwestycje w tym
np. remonty dróg.
Jednak wielkość kwoty zawierającej się w tych ok. 38 % jest zależna od tego ile tak naprawdę
mieszkańców gminy Bodzentyn w zeznaniu podatkowym wskaże ją jako swoje miejsce zamieszkania.
Dlatego zachęcamy mieszkańców by w „części identyfikacyjnej” PIT-u jako adres zamieszkania podali właściwą sobie miejscowość terenu naszej
gminy, w której na dzień 31 grudnia 2019 r. rezydowali.
Przypominamy, że w PIT-cie adres zamieszkania nie musi być jednoznaczny z adresem zameldowania. Pozyskane w ten sposób z podatków
pieniądze pozwolą na sprawniejszą realizację zadań gminy, upiększenie jej terenów, poprawę infrastruktury, finansowanie usług publicznych z
których korzystają mieszkańcy i wiele innych.
W ten prosty sposób zadbajmy więc wspólnie o naszą gminę jako jej mieszkańcy, żeby mogła się rozwijać i służyć nam latami.
/KB/

Szkolenie z ulgi termomodernizacyjnej

Dnia 9 stycznia 2020 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odbyło się szkolenie dla mieszkańców naszej gminy. Organizatorami
spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
Głównym tematem szkolenia było przedstawienie zasad i sposobu korzystania z nowej ulgi podatkowej obowiązującej od 2019 roku „ulgi
termomodernizacyjnej” oraz zasad i obowiązków prowadzenia działalności nierejestrowej.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie tzw. ulga termomodernizacyjna. Nowa ulga ma na celu wsparcie przedsięwzięć
termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3
kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu “Czyste powietrze” i programu „Mój prąd”
. Od 2019 roku dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. Od dochodu podatnik może odliczyć w takiej sytuacji wkład własny poniesiony
na przeprowadzenie inwestycji, nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.
Więcej informacji nt. ulgi termomodernizacyjnej: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/ lub
pod nr tel. 801 055 055, 22 330 03 30
/BR/
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W blasku karnawału
Miesiąc luty upłynął w Gminie Bodzentyn pod znakiem karnawału, kiedy to na tanecznych
pląsach spędzili swój czas nie tylko najmłodsi, ale również nieco starsi mieszkańcy gminy. Nad
organizacjom dobrej zabawy dla właściwych sobie karnawałowiczów czuwało Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Turystyki, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna oraz Samorządowe
Przedszkole Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie, a także Samorządowe Przedszkole
Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym.
Pierwszym tego typu party w okresie lutego był Bal Karnawałowy Seniorów zorganizowany przez
MGCKiT. Bal odbył się 2 lutego na sali gimnastycznej budynku ZSP Bodzentyn przy Rynku Górnym
11. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, w tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których
przedstawicielem jest p. Zofia Furmańczyk. Wśród uczestników gościł również Dyrektor MGCKiT
p. Marcin Sikorski, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn p. Dariusz Skiba oraz radna Rady Miejskiej
p. Marzanna Borek. Imprezę poprowadził DJ Sławek, który zadbał nie tylko o oprawę muzyczną ,
ale także o dobry humor przybyłych.
Oprócz balu dla seniorów, MGCKiT zorganizowało doroczny Bal Karnawałowy dla Najmłodszych
we współpracy z MGBP w Bodzentynie. Bal odbył się 8 lutego w budynku ZSP Bodzentyn przy
Rynku Górnym 11. Dziecięcy karnawał cieszył się pokaźną frekwencją zwłaszcza wśród wróżek,
księżniczek, spidermanów, małych pszczółek oraz wielu innych postaci z bajek. Liczne atrakcje
przygotowane przez organizatorów uskuteczniła znana i lubiana grupa „Patigo”, która do roli
animatora „zwerbowała” nawet postać Tygryska z „Kubusia Puchatka”. Dzieci bawiły się
wyśmienicie, a także napełniły swoje brzuszki słodkim poczęstunkiem.
Atrakcje w postaci balu karnawałowego dla swoich podopiecznych zorganizowało również
Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie. Bal odbył się 13 lutego pod przewodnictwem
zaproszonego wodzireja, który uraczył małych karnawałowiczów wpadająco w ucho muzyką
dziecięcą i dyskotekową.
Dzieci przebrane w bajkowe kreacje z uśmiechem na ustach śpiewały teksty znanych piosenek oraz
skakały i tańczyły klaszcząc z radości. Z tej okazji nie mogło zabraknąć również smacznego
poczęstunku, który z niezwykłą pieczołowitością przygotowali rodzice przedszkolaków.
Bajeczny karnawał odbył się także w Przedszkolu Samorządowym we Wzdole Rządowym. Dn. 19
lutego, wychowankowie przedszkola w przebraniach m.in. księżniczek, cyganek, policjantów,
strażaków ,elfów, biedronek i wróżek bawili się razem w barwnych korowodach. Z przytupem w
muzyczne rytmy wprowadzili dzieci zaproszeni przez Dyrekcję animatorzy z A.C. Dance, którego
właścicielem jest p. Artur Cieślik.
Dzieci uczestniczyły w różnorodnych konkursach , m.in. w tańcu z balonami, tunelu przetrwania,
księżniczkach i zamku oraz w wielu innych zabawach indywidualnych i grupowych. Z kolei dla
najmłodszej grupy 3-latków została zorganizowana oddzielna karnawałowa zabawa, gdzie na
zaproszenie wychowawczyni p. J. Zaczkowskiej przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Wzdolskie
Kołowrotki. W czasie występów dzieci obserwowały pracę prządki na kołowrotku i słuchały
towarzyszących jej przyśpiewek. Chętni próbowali swoich sił w przędzeniu nici. A taniec maluchów
odbywał się przy akompaniamencie akordeonu, które w trakcie muzycznych wtórów miały również
okazję pobawić się w „Starego niedźwiedzia”.
Czas karnawałowy minął bardzo szybko, ale mamy nadzieję, że i w przyszłym roku uczestnicy będą
bawić się równie wybornie.
/Oprc. KB/
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Dotacje dla „Świętokrzyskich Jodeł”
W dniu 15 stycznia 2020 r. w Bielinach stowarzyszenie „Świętokrzyskie Jodły” podpisało
umowę ze stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację
projektu pn. „Dawne zwyczaje i zabawy – integracja poprzez naukę i zabawę”. Nadmienić
należy, że w ramach tego projektu zostanie zrealizowana m.in. impreza plenerowa na Rynku
Górnym w Bodzentynie dla mieszkańców naszego regionu.
Projekt realizowany będzie od marca do czerwca 2020 roku. Wartość całkowita projektu:
9000,00 zł.
/EŚ/

Dzień Sołtysa
Sołtys jest gospodarzem wsi. Od jego zaangażowania, sumienności oraz otwartości na
potrzeby mieszkańców oraz działań wpływających na poprawę wizerunku miejscowości, a
tym samym wzrostu jakości życia, uwarunkowany jest szybki rozwój sołectwa. Nikt tak jak
sołtys nie potrafi zintegrować lokalnego środowiska oraz wyzwolić w mieszkańcach
aktywności do działania na rzecz środowiska wiejskiego.
W dniu dzisiejszym obchodzimy święto sołtysa, które posiada wieloletnią tradycję. W celu
okazania wdzięczności za ich niejednokrotnie trudną i wymagającą pracę oraz zwrócenie
uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie
zorganizowane zostało spotkanie, aby wspólnie przy kawie i ciastku świętować ten
szczególny dzień.
Burmistrz Pan Dariusz Skiba odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do sołtysów oraz podziękował za
dotychczasową pracę oraz wszelką aktywność której efektem jest wiele wyjątkowych przedsięwzięć oraz imprez tematycznych na
terenie Gminy. Podczas spotkania wręczone zostały symboliczne kwiatki oraz listy gratulacyjne z podziękowaniami.
Spotkanie było okazją do rozmów, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Wszystkim sołtysom życzymy dużo radości, optymizmu,
pogody ducha, zdrowia oraz satysfakcji z wykonywanej funkcji, a także wytrwałości w rozwiązywaniu wszelkich spraw dotyczących
lokalnej społeczności.
D. Zagórska

Ekspedycja Radnych Drogami Terenu Gminy Bodzentyn
W dniu 13 lutego 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie wraz z
Burmistrzem Panem Dariuszem Skibą udali się na wyjazd po drogach na
terenie gminy w celu zapoznania się z ich stanem technicznym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Pani Teresa Bzymek zwróciła
uwagę na fakt, że wyjazd był bardzo owocny, gdyż pozwolił Radnym
dokładniej zapoznać się zarówno z wyremontowanymi drogami, jak i tymi
które wymagają dalszych inwestycji.
Dzięki temu Radni będą mogli sprawniej zaplanować przyszłe działania wraz
z wydatkami na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Bodzentyn.
/KB/
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Wzdolskie Kołowrotki na 45. Międzywojewódzkim Sejmiku
Wiejskich Zespołów Teatralnych

W dniach 1-2 luty 2020 r. po raz trzeci zespół „Wzdolskie Kołowrotki” reprezentował
województwo świętokrzyskie na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów
Teatralnych w Tarnogrodzie. Tym razem licznie zgromadzona publiczność i rada
artystyczna obejrzeli przedstawienie pt. „U powroźnika” wg scenariusza Aleksandry
Biskup. Zespół świetnie zaprezentował cały spektakl, a rekwizyty zrobiły ogromne
wrażenie na oglądających. Dlatego też gromkie brawa były w pełni zasłużone. Praca i
zaangażowanie wszystkich członków zespołu owocuje wieloma nagrodami i
wyróżnieniami na różnych przeglądach artystycznych. Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów.
MGCKIT w Bodzentynie

Poznając Urząd od Podszewki
Wizyta Warszawskich Harcerzy w Urzędzie Miasta i Gminy
Bodzentyn
W dn. 13 lutego Urząd miał okazję przyjmować 6 osobowy
patrol harcerzy należący do drużyny 368 WDH „GNIAZDO” ze
szczepu „Na przekór” z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.Patrol
miał za zadanie poznać pracę urzędu.Ugościł ich Zastępca
Burmistrza MiG Bodzentyn Pan Andrzej Jarosiński, który z dużą
pasją odpowiadał na zdawane przez nich pytania.
Druhów powitał także Burmistrz MiG Bodzentyn Pan Dariusz
Skiba.Młodzi harcerze i harcerki, zwiedzili również urząd i
otrzymali drobne upominki związane z naszą gminą, w której
gościli w ramach feriowego„Zimowiska”.
/KB/
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Walentynki w Sportowym Wydaniu
Tegoroczne Walentynki w Gminie Bodzentyn przebiegły w prawdziwie sportowym
duchu. Gdyż z okazji Święta Zakochanych został zorganizowany pierwszy w historii
gminy Bieg Walentynkowy. Odbył się on 16 lutego 2020 r. nad zbiornikiem w Wilkowie.
Udział w biegu wzięło 50 osób.
Wszyscy uczestniczący w biegu mieli możliwość pokonania następujących dystansów:
• bieg par na 2 000 m, • bieg mężczyzn na 4 000 m, • bieg kobiet na 2 000m.
Zwycięzcy otrzymali walentynkowe puchary, a każdy z uczestników został obdarowany
okolicznościowym medalem w kształcie serca.
Dodatkowo w ramach biegu uczestnicy mieli możliwość wylosowania atrakcyjnych
upominków.
Nagrodami w loterii walentynkowej były: seans w gospodarstwie agroturystycznym Pod Gołyską Pani Agnieszki Nowak, dwa bilety
na Dancing Ostatkowy w Hotelu Promień w Skarżysku Kamiennej, nocleg w Gościńcu Marysieńka w Świętej Katarzynie, bilety do
kina do wykorzystania w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej oraz filiżanki z kolekcji Pani Moniki Iwan.
Za przekazane nagrody uprzejmie dziękujemy wszystkim sponsorom. Po sportowych zmaganiach na uczestników czekał słodki oraz
ciepły poczęstunek. Tegoroczny Bieg Walentynkowy zakończono ogniskiem w przyjaznej atmosferze.
Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie dziękujemy za udział i wspólną zabawę.
Organizatorami byli Pan Dariusz Skiba Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, Pan Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Pan Artur Cieślik A.C. Dance. Dziękujemy również Panu Jackowi Wiatrowskiemu
za wsparcie i czynny udział w I Biegu Walentynkowym. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Biegu
Walentynkowego w przyszłym roku.
/Oprac. KB/ Fot. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

Zawodnicy ULKS „Guliwer” na podium VI Międzynarodowego Turnieju
Zapaśniczego w Bielawie
W dniach 22-23 lutego br. odbył się VI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa w zapasach w
stylu wolnym. Wzięło w nim udział 170 zawodników z 11 klubów zPolski oraz z 6 klubów z Czech.
Nasze zapaśniczki i zapaśnicy zaprezentowali bardzo dobrą formę sportową. Najlepiej spisał się Aleksander Płaczkowski, który w
kategorii wagowej 35 kg zdobył złoty medal oraz Amelia Kozera, Wiktoria Płaczkowska i Julia Kowalik, które zdobyły medale
srebrne. Brązowe medale wywalczyli Wiktoria Pietrzykowska, Wilczyński Bartosz, Klaudia Hajdenrajch, Bartłomiej Koziołek oraz
Kacper Gadawski.
Poniżej pełna lista wyników reprezentantów ULKS „Guliwer” osiągniętych na ww. Turnieju:
• Pietrzykowska Wiktoria
• Kozera Amelia
• Hajdenrajch Julia
• Kowalska Gabriela
• Kowalik Julia
• Płaczkowski Aleksander
• Grudziecki Olgierd
• Wilczyński Bartosz
• Hajdenrajch Klaudia
• Płaczkowska Wiktoria
• Koziołek Bartłomiej
• Gadawski Kacper
• Wilczyński Maciej
• Michta Antoni

waga 36 miejsce 3
waga 46 miejsce 2
waga 50 miejsce 12
waga 50 miejsce 10
waga 62 miejsce 2
waga 35 miejsce 1
waga 35 miejsce 8.
waga 38 miejsce 3
waga 68 miejsce 3
waga 57 miejsce 2
waga 65 miejsce 3
waga 71 miejsce 3
waga 71 miejsce 8.
waga 71 miejsce 9.
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Obóz szkoleniowy ULKS „Guliwer”
W dniach 24-31 stycznia 2020 r. zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego „Guliwer” wzięli udział w obozie szkoleniowym nad Bałtykiem. Zawodnicy
mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz bazę szkoleniową w Kompleksie
Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Kompleks Milenium jest całorocznym ośrodkiem sportowym dysponującym obiektami do
trenowania wielu dyscyplin sportowych w jednej lokalizacji. Uczestnicy obozu mieli tam
do dyspozycji takie obiekty jak: sala fitness, sala taneczna, mini boiska do piłki nożnej, sala
zapaśnicza, lodowisko i aqua park.
Program obozu zakładał, przeprowadzaniem.in. zajęć sportowych, konkretnie sportów walki (zapasy), uczestnictwo w grach i
zabawach oraz grach zespołowych (piłka nożna), odbycie zajęć na siłowni, a także zajęć na lodowisku i codzienne korzystanie z
basenu.
Obóz był zorganizowany w ramach zgrupowania przygotowującego zawodników pod względem technicznym i technicznotaktycznym do najważniejszych turniejów, które odbędą się w pierwszej połowie 2020 roku.
Życzymy wszystkim, którzy uczestniczyli w szkoleniu w okresie ferii zimowych, samych sukcesów.
ULKS „Guliwer” Fot. ULKS „Guliwer”

Zapaśnicy z ULKS "Guliwer" podsumowali rok ubiegły
Złoto w Zawodach Międzynarodowych, medal Mistrzostw Polski, dwa puchary i zaproszenia do Kadry Narodowej Polski -tak
obfitował w sukcesy 2019 rok dla zawodników Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Guliwer”.
W pierwszej połowie stycznia Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer” podsumował rok sportowy 2019 ,w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Bodzentynie przy ul. Wolności.
Spotkanie podsumowujące rozpoczęło się od pokazu zapaśniczego zawodników „Guliwera”. Podczas podsumowania odbyło się
również uroczyste wyróżnienie wszystkich zawodników oraz wręczenie im nagród. Na prośbę Prezesa Klubu Pana Karola
Kucharczyka nagrody wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa
Bzymek, Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Bożena Pożoga oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i
Turystyki w Bodzentynie Pan Marcin Sikorski.
Dodatkową nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymała z rąk Pana Burmistrza Wiktoria Płaczkowska. W krótki
przemówieniu Pan Burmistrz podziękował trenerom za zaangażowanie oraz Pani Dyrektor Bożenie Pożodze za współpracę z
Klubem „Guliwer”. Ze strony samorządu pojawiły się również gratulacje za liczne sukcesy sportowe klubu oraz deklaracja wsparcia
sportu zapaśniczego.
Warto przypomnieć, iż zawodnicy „Guliwera” brali udział w zawodach zarówno wojewódzkich, jak i krajowych, a także
międzynarodowych, zdobywając liczne miejsca na podium. Jednym z ważniejszych sukcesów było zajęcie miejsc na podium podczas
Światowych Talentów w Utrechcie (Holandia). –Dziewczęta z gminy Bodzentyn wywalczyły aż trzy medale. Wiktoria Płaczkowska
zdobyła złoto, a Julia Kowalik oraz Amelia Kozera zdobyły srebrne medale. W Mistrzostwach Europy ULKS „Guliwer”
reprezentował w sumo Bartłomiej Koziołek, który na około 20 zawodników zdobył 5 miejsce. Ponadto nasi zawodnicy zdobyli dwa
puchary Polski i medal mistrzostw Polski - uzupełnia trener Zbigniew Płaczkowski.
Co więcej, troje zapaśników Klubu „Guliwer” dostało zaproszenie do Kadry Narodowej Polski, z czego dwie to mieszkanki naszej
gminy: Klaudia Hajdenrajch, która w zeszłym roku została wyróżniona przez Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz Wiktoria
Płaczkowska – nagrodzona w tym roku. Na zajęcia, które odbywają się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie uczęszcza
około 40 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Trenerzy serdecznie zapraszają na zajęcia wszystkich zainteresowanych
sportem zapaśniczym.
/oprc. KB/
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Koncert Kolęd i Pastorałek
W niedzielę 19 stycznia w kościele parafialnym w Bodzentynie odbył się koncert Kolęd i
Pastorałek. Podczas koncertu posłuchaliśmy przepięknych kolęd w wykonaniu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn, wokalistek Miejsko - Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie Natalii Pepaś i Oliwii Sikory oraz wokalistki Hanny
Tabiszewskiej.
MGCKiT

Kolędowanie w Sieradowicach z serduszkiem w tle
Podczas tegorocznego kolędowania w Sieradowicach uczestniczyli również wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Jak co roku w Sieradowicach mieszkańcy licznie wzięli udział we wspólnym śpiewaniu kolęd, które odbyło się w minioną niedzielę.
Na tę okazję członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa przygotowali przedstawienie „Herody”, które obejrzało około 50 osób - i tych
małych, i tych dużych. W trakcie spotkania zawitali do nas wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy zostali
zaproszeni przez radną Marzannę Borek. Wojciech Kózka wraz z żoną Dorotą i trzema harcerkami jako wolontariusze WOŚP, dali
nam możliwość „Dzielenia się dobrem”, za co serdecznie dziękujemy. W miłej i ciepłej rodzinnej atmosferze upłynął nam czas na
śpiewaniu kolęd i pastorałek, opowiadaniu różnych historyjek oraz wspominaniu dawnych czasów. Serdecznie dziękuję wszystkim za
zaangażowanie, hojność i wspólne bycie razem. Jak zawsze można na Was polegać.
Danuta Skrzeczyna – sołtys Sieradowic
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ORSZAK TRZECH KRÓLI z udziałem Koła Gospodyń
i Gospodarzy Śniadka
Święto Trzech Króli zaznaczyło się w tradycji polskiej przemarszem różnobarwnych
orszaków, pokazem scen biblijnych i innych religijnych przedstawień.
Koło Gospodyń i Gospodarzy Śniadka pod przewodnictwem pani Lucyny Lipczyńskiej
przygotowało Orszak Trzech Króli w parafii Tarczek. Gospodynie zrobiły korony dla
uczestników korowodu. Radny z Tarczka i odważni gospodarze ze Śniadki wcielili się w
rolę mędrców ze Wschodu: odtworzyli scenę spotkania z Herodem oraz pokłonili się
Świętej Rodzinie i wręczyli dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Śniadce przedstawili scenę zwiastowania NMP.
Weronika zaśpiewała wzruszającą pastorałkę, a wszyscy uczestnicy chwalili Maleńkiego
śpiewając kolędy. Dziękujemy za wspólną manifestację wiary.
/E. Wrona/

Orszak Trzech Króli w Bodzentynie

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Bodzentyna. Od trzech lat mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn kultywują tą wspaniałą
tradycję, nawiązującą do chrześcijaństwa oraz polskiej obrzędowości. Uliczne Jasełka oraz wspólne kolędowanie z roku na rok
przyciągają coraz więcej mieszkańców.
Dnia 5 stycznia odbyły się w Bodzentynie doroczne Obchody Święta Trzech Króli, które zapoczątkowała uroczysta msza święta w
kościele parafialnym o godz. 10.00. Po mszy,przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn, wszyscy
uczestnicy orszaku wraz z przedstawicielami Kościoła oraz Władz Samorządowych z Bodzentyna ruszyli ulicami miasta. W tym roku
orszak prowadził wokół Rynku Górnego, gdzie wszystkich zgromadzonych powitał Król Kacper. Następnie orszak przeszedł przez
Plac Żwirki, gdzie do zgromadzonych przyłączył się Król Melchior i wszyscy razem powędrowali w kierunku kościółka Świętego
Ducha. Tam jako ostatni z monarchów, dołączył do orszaku Król Baltazar. Stamtąd wszyscy Trzej Królowie już wspólnie poprowadzili
uczestników orszaku do Stajenki na Rynku Górnym, gdzie złożyli pokłon oraz swe dary Jezusowi.
Wyrażamy serdeczne podziękowania dla wszystkich za udział i organizacje.
Organizatorami wydarzenia był Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Parafia Św. Biskupa i Męczennika w Bodzentynie, Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz pani Zofia Szafraniec inicjatorka Orszaków Trzech Króli, stowarzyszenia:
„Inicjatywa”, „Wzdolskie Kołowrotki”, „Dąbrowa” , „Wilków Nasz Dom”, oraz KGW Celiny.
/oprc. KB/ Fot. e-Bodzentyn
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