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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy 
złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy aby po dniach trudnych, których w naszym życiu 
wiele, przyszły dni prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym 
Chrystusem. 

Niech te najbliższe, świąteczne dni, będą dniami radości  
i wewnętrznego spokoju. Czasem uśmiechu i serdecznych rozmów 
w gronie rodzinnym. Życzymy zdrowia i zwykłego ludzkiego 
szczęścia.

Stanisław Marek Krak 
– Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Janusz Mariusz Kozera 
– Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Dariusz Świetlik 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie.
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei  i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół

oraz Wesołego Alleluja
życzy

Piotr Żołądek
Członek Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy Wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Bodzentyn pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu radości, 
pogodnych chwil i świąt spędzonych w rodzinnym gronie.

Adam Jarubas 
Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego 

BURMISTRZ MIASTA  
I GMINY BODZENTYN 

zaprasza dzieci od lat 5
do Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie

na bezpłatne

WARSZTATY
ARTYSTYCZNO - 
DYDAKTYCZNE

(plastyka, zabawy ruchowe, 
kółko teatralne,  
pomoc w odrabianiu lekcji)

w każdą środę i piątek 
od godz. 17.30 do 19.00

Pierwsze zajęcia odbędą się 

16 kwietnia br. (środa)
Więcej informacji 

pod nr tel. 693-690-333

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH !!!
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Minął miesiąc
28.02 w Chmielniku odbyła się powiatowa uroczystość po-

święcona żołnierzom „wyklętym”. Po uroczystej mszy świętej 
zgromadzeni obejrzeli specjalny program artystyczny w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chmiel-
niku. Naszą gminę reprezentował V-ce Burmistrz p. Mariusz 
Kozera.

28.02 w remizie OSP Bodzentyn odbyło się spotkanie Za-
rządów wszystkich jednostek OSP z terenu naszej Gminy by 
podsumować działalność strażaków ochotników w 2013r. Ubie-
głoroczną pracę naszych druków docenili przełożeni z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz władze województwa 
świętokrzyskiego z p. Marszałkiem Adamem Jarubasem.

28.02 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bo-
dzentynie miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej. Tematem 
wiodącym było przedłużenie aktualnie obowiązujących stawek 
cen za wodę i ścieki na rok bieżący. Pan Burmistrz Marek Krak 
z uwagi na trudną sytuację społeczno-gospodarczą rekomendo-
wał radnym by nie podnosić cen za wodę i ścieki. Radni pod-
czas głosowania przychylili się do propozycji Pana Burmistrza. 
Podczas sesji podjęto także uchwałę o utrzymaniu dotychczaso-
wych dopłat do 1 m3 wody i ścieków które finansuje samorząd 
gminy. 

04.03 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w 
Bodzentynie miał miejsce koncert z okazji Dnia Kobiet (szcze-
góły w dzisiejszym numerze).

06.03 w Siekiernie odbyło się spotkanie mieszkańców 
dwóch sołectw (Siekierna i Podmielowca) z V-ce Burmistrzem 
p. Mariuszem Kozerą i przedstawicielami Policji z Bodzentyna 
p. nadkomisarzem Jackiem Grzesikiem oraz p. dzielnicowym 
poświęcone aktualnej sytuacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa 
publicznego na terenie tych dwóch sołectw. Panowie policjanci 
apelowali do mieszkańców o pomoc przy wszelkiego rodzaju 
aktach wandalizmu i chuligaństwa mających miejsce na terenie 
Gminy.

11.03 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Bo-
dzentynie miało miejsce spotkanie członków Banku z władza-
mi BS w Kielcach p. Stanisławem Matejkiewiczem – Prezesem 
a także p. Krzysztofem Orkiszem Przewodniczącym Rady Nad-
zorczej podsumowujące pracę placówki w ubiegłym roku. Bar-

dzo dobre wyniki finansowe placówki w Bodzentynie za 2013r 
przedstawił p. Karol Iwan Dyrektor BS w Bodzentynie. O do-
brej współpracy banku z samorządem gminnym mówił p. V-ce 
Burmistrz Mariusz Kozera.

15.03 w Bodzentynie przebywała grupa kilkunastu osób ze 
Szwecji, Rumunii i Węgier, która spotkała się ze społecznością 
naszego liceum ogólnokształcącego. Spotkanie dotyczyło bar-
dzo trudnego i tragicznego okresu II wojny światowej oraz pro-
blemu Holokaustu.

17.03 w Liceum  Ogólnokształcącym im. J. Szermentow-
skiego w Bodzentynie odbyła się coroczna uroczystość Dnia 
Patrona. Po uroczystej mszy świętej młodzież zaprezentowała 
piękny program słowno-muzyczny a także wręczono stypendia 
dla najlepszych uczniów.

17.03 miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej podczas 
której radni zapoznali się szczegółowo z możliwością realiza-
cji budowy bioga-
zowni. Zaproszeni 
fachowcy zapoznali 
zebranych z plusa-
mi i minusami ta-
kiej inwestycji.

21.03 w pierw-
szy dzień wiosny w 
Centrum Kultury 
w Bodzentynie od-
był się kolejny już coroczny Miejsko-Gminny Przegląd Małych 
Form Teatralnych i Muzycznych w którym występowały zespo-
ły z placówek oświatowych z terenu Gminy (relacja w dzisiej-
szym numerze).
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24.03 w Szkole Podstawowej w Bodzentynie po raz kolejny 
odbyły się Miejsko-Gminne eliminacje Konkursu „Młodzież 
zapobiega pożarom” w którym wystartowało prawie 40 uczest-
ników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i Liceum Ogól-
nokształcącego w Bodzentynie (obszerny materiał na dalszych 
stronach)

26.03 pracowały Komisje stałe Rady Miejskiej w Bodzen-
tynie

28.03 podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej radni zapozna-
li się ze sprawozdaniem z pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 2013r. które przedstawiła p. Kierownik 
Beata Dulęba. Podczas sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą 
wyodrębnienia środków finansowych na realizację w 2015r. 
funduszu sołeckiego oraz przegłosowali „Program ochrony nad 
zwierzętami”. Pani Skarbnik Wiesława Mazurkiewicz przedsta-
wiła projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie Gminy na 
2014r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2014-21, które zostały przyjęte.

31.03 w sali konferencyjnej kilkudziesięciu rolników z na-
szej Gminy uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym korzystania 
z opryskiwaczy

01.04 we wszystkich szkołach podstawowych odbywał się 
sprawdzian oceniający umiejętności uczniów klas VI kończą-
cych szkołę. Życzymy wszystkim zdającym maksymalnych wy-
ników.

01.04 w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu podsumo-
wującym pracę ROT w ostatniej kadencji wziął udział p. V-ce 
Burmistrz Mariusz Kozera.

02.04 w Centrum Kultury w Bodzentynie odbyło się spo-
tkanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, które 
podsumowało pracę TPB w ubiegłym roku oraz nakreśliło plan 
pracy na rok bieżący.

03.04 w Kielcach odbył się pogrzeb zmarłego Prezesa Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach p. Henryka Rzepy. 
Wśród licznie zgromadzonych tej smutnej uroczystości byli 
także Burmistrzowie naszej Gminy pp. Marek Krak i Mariusz 
Kozera.

07.04 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Sa-
morządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bo-
dzentynie na którym p. dyr. Małgorzata Szymańska przedsta-
wiła sprawozdanie finansowe za 2013r. oraz zapoznała radnych 
z aktualną sytuacją organizacyjno-finansową służby zdrowia. 
Członkowie Rady zaapelowali o możliwie najszybsze zatrud-
nienie lekarza pediatry do pracy na terenie naszej Gminy oraz o 
zdecydowaną poprawę stanu funkcjonowania stomatologii we 
Wzdole.

8-11.04 w Centrum Kultury w Bodzentynie oraz w Gim-
nazjum w Bodzentynie miał miejsce I Bodzentyński Dialog 
Chrześcijańsko-Żydowski.

Tak witali wiosnę w Świętej Katarzynie
Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w Św. Ka-

tarzynie był niezwykle kolorowy i radosny. Bezchmurne nie-
bo i mocno grzejące słońce zachęcały  do zabawy i  wprawiały 
wszystkich w  dobry nastrój. 

Od samego rana w szkole zrobiło się niemal tęczowo. 
Uczniowie poszczególnych klas witali bowiem Wiosnę przebra-
ni w jednobarwne stroje, które od razu przyciągały wzrok .

Dzieci z klasy III wraz z młodszymi kolegami i koleżankami 
z klasy 0 przygotowały wiosenny apel, w którym śpiewały pio-

senki i recytowały wiersze tematycznie związane z oczekiwa-
ną porą roku. Symbolicznym topieniem marzanny pożegnały 
Zimę. Poprosiły natomiast Panią Wiosnę, aby od tej pory rozpo-
częła swoje panowanie.  Natomiast pierwszaki zaprezentowały 
inscenizację pt. „Czerwony Kapturek”. Dzieciaki świetnie ode-

grały swoje role. Najbardziej 
podobał się wszystkim wilk, 
który był bardziej zabawny 
niż groźny oraz dzielny ga-
jowy, który przyszedł z po-
mocą babci i wnuczce. 

Z kolei Samorząd 
Uczniowski zorganizował 
szkolny konkurs „Mam ta-

lent”. Chętni uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności 
taneczne,  wokalne oraz grę na instrumencie. Członkowie sa-
morządu oceniali wstępy, które bardzo się wszystkim podobały. 
Uczestnicy i laureaci zostali nagrodzeni brawami i słodyczami. 

Tak właśnie świętowaliśmy w naszej szkole nadejście Wio-
sny.

Magdalena Skrzeczyna 
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W dniu 11 marca 2014r w siedzibie zmodernizowanego  Od-
działu w Bodzentynie Banku Spółdzielczego w  Kielcach odbyło 
się coroczne zebranie członków. 

W zebraniu udział wzięli członkowie Banku, przedstawi-
ciele władz samorządowych w postaci Pana Janusza Mariu-

sza Kozery- Wice 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzen-
tyn, Pani Adeli 
Kołodziejskiej-Go-
łębiowskiej oraz 
przedstawiciele 
Banku. Bank repre-
zentowały najwyż-
sze władze - Pan 
Krzysztof Orkisz 

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Ludwik Dulęba -Czło-
nek Rady Nadzorczej oraz Pan Stanisław Matejkiewicz - Prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach.

W spotkaniu uczestniczyli również wieloletni działacze 
Banku: Pan Stefan Rachtan i Zdzisław Łapka, którzy w szcze-
gólnym stopniu przyczynili się do dzisiejszego  wizerunku Ban-
ku Spółdzielczego i  mieli duży wkład w działania mające na 
celu dokonanie remontu budynku przy ul. 3 g-o Maja. 

Na początku spotkania Dyrektor Oddziału Pan Karol Iwan 
przywitał wszystkich przybyłych gości a następnie przedstawił 
porządek zebrania. 

Na Przewodniczącego zebrania wybrano Pana Stefana 
Rachtana - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna oraz 
wieloletniego działacza Banku, zaś na Sekretarza wybrano Pa-
nią Ewę Swiderską.  

Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdań z dzia-

łalności Banku Spół-
dzielczego w Kielcach 
za rok 2013, wybór 
Przedstawicieli za 
Zebranie Przedstawi-
cieli oraz informacja 
o kierunkach działal-
ności i rozwoju Ban-
ku Spółdzielczego w 
Kielcach w 2014 roku. 

Uczestnicy zebra-
nia wyrazili zadowo-
lenie z faktu ukoń-
czenia remontu i modernizacji budynku Banku. Stwierdzono, 
że po wielu latach starań i działań Oddział i otoczenie wokół 
banku zyskał na wizerunku nie tylko dla Klientów Banku ale  
również dla miasta Bodzentyn . Klienci zyskali nie tylko nowo-
czesny wygląd budynku, ale również funkcjonalność oraz do-
stępność  poprzez utworzenie strefy 24h  z nowoczesnym ban-
komato-wpłatomatem oraz usługą autoryzacji biometrycznej 
FingerVein bez potrzeby użycia karty. Bank w 2013 roku myśląc 
o potrzebach klientów dokonał również modernizacji terenu 
wokół oddziału powiększając parking o kolejne 8 miejsc.  

Władze banku podczas zebrania omówiły zagadnienia do-
tyczące przyszłości bankowości spółdzielczej, przedstawiły pla-
ny i działania mające na celu dalszy rozwój Banku Spółdzielcze-
go w Kielcach. 

Głos zabrał również Pan Janusz Mariusz Kozera- gratulu-
jąc zakończenia inwestycji oraz podziękował za dotychczasową 
dobrą współpracę pomiędzy instytucjami samorządowymi a 
bankiem.

Następnie dokonano wyboru Przedstawicieli na Zebranie 
Przedstawicieli. 

Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego

Dzień Kobiet w domu wiejskim w Wiącce
Dnia 8 marca w domu wiejskim w Wiącce odbył się Dzień 

Kobiet. Uroczystość została zorganizowana przez sołtysa Wsi 
Wiącka Mariusza 
Matle oraz radną 
Gminy Bodzentyn 
Panią Jadwigę Du-
lęba. Uroczystość 
rozpoczęła się 
wspaniałym powi-
taniem wszystkich 
pań przez sołtysa, 
złożył on najser-

deczniejsze życzenia wszystkim paniom oraz wręczył piękne 
goździki. Panie tłumnie uczestniczyły we wspólnym świętowa-
niu. Każda z Pań przyniosła wspaniałe dania, wypieki, prze-
kąski przy których do późnych godzin wspólnie biesiadowały. 
Zabawa trwała w najlepsze przy wspaniałych śpiewach, reper-
tuar Pań był niesamowity i różnorodny nie słyszałam tak wspa-
niałych przyśpiewek i tak pięknych głosów. W gruncie rzeczy 

wiele z kobiet ze wsi Wiącka było członkiniami Koła Gospodyń 
Wiejskich wsi Wiącka, które niestety nie istnie już dnia dzisiej-
szego. Wszystkim Paniom dziękujemy za liczną obecność na 
uroczystości , i jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego 
wielu sukcesów na drodze życiowej jak i zawodowej. 



6

E C H A   Ł Y S O G Ó R S k i E

K w i e c i e ń  2014 więcej na www.bodzentyn.pl 

szyli dzieciom w trakcie wiosennego spaceru. Panie wychowaw-
czynie Agnieszka Czernikiewicz i Marzanna Borek pokazały 
uczniom jak piękny i odpowiedzialny jest zawód nauczyciela. 

Spotkanie to było również okazją do budowania dobrych re-
lacji ze społecznością szkoły średniej w Bodzentynie. Cieszymy 
się, że pomogliśmy młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji 
dotyczącej wyboru zawodu. 

E. Ścisłowicz 

W sezonie turyści będą mogli znów skorzystać z bezpłat-
nej komunikacji busami pomiędzy atrakcjami turystycznymi 
w Górach Świętokrzyskich. W tym roku wprowadzimy jeszcze 
więcej udogodnień. Turyści będą mogli podróżować pomiędzy 
miejscowościami:

- Nową Słupią, postój na 
parkingu przy wejściu do 
ŚPN

- Hutą Nową, postój koło 
sklepu spożywczo-przemy-
słowego, Huta Nowa 110A 
(udogodnienie dla osób ko-
rzystających z połączenia 
autobusowego z Kielcami)

- Hutą Szklaną, postój 
na parkingu w Hucie Szkla-
nej

- Świętą Katarzyną, po-
stój koło Pracowni Jubilerskiej u Pańczyka Kielecka 4 A,

Już nie ma znaczenia, z której strony turysta zacznie zwie-
dzanie Św. Krzyża i przemierzanie Gór Świętokrzyskich. Będzie 
można zostawić samochód np. w Nowej Słupi i rozpocząć zwie-
dzanie od Centrum Kulturowo-Archeologicznego, by zakoń-
czyć w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej, skąd będzie 
mógł powrócić na parking odjeżdżającym co godzinę busem. Z 
Nowej Słupi będziemy zabierać z kolei osoby, które rozpoczną 
swoją wyprawę w Hucie Szklanej. Możemy też z powodzeniem 

dojechać po zwiedzaniu Gór Świętokrzyskich do Świętej Kata-
rzyny.

Bus będzie bezpłatny dla wszystkich posiadających bilety 
wstępu do Centrum Kulturowo-Archeologicznego lub Osady 
Średniowiecznej lub Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego. Bus rusza od długiego weekendu majowego – od 1 maja i 
będzie kursował do 30 września. 

Rozkład jazdy busa:

Komunikację finansuje Lokalna Grupa Działania Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej z siedzibą w Łagowie z 
pieniędzy pochodzących z 1% (KRS 0000312036).  

Bezpłatnie po atrakcjach Gór Świętokrzyskich

Dzień przedsiębiorczości w Samorządowym Przedszkolu  
w Bodzentynie

2 marca br. do Samorządowego Przedszkola w Bodzenty-
nie przybyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Bodzentynie w ramach programu „Dzień Przedsiębiorczości”. 

Dzięki tym odwiedzinom uczniowie mieli możliwość zwery-
fikowania swoich wyobrażeń o zawodzie nauczyciela w przed-
szkolu. 

Goście czynnie uczestniczyli w zajęciach grup 3 i 4- latków, 
wspólnie z przedszkolakami wykonywali prace plastyczne, brali 
udział w zabawach ruchowych i konstrukcyjnych oraz towarzy-
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garyzmów, słów i 
obrazów obrażają-
cych godność in-
nych, również tych 
publikowanych w 
Internecie, używa-
nie lub rozprowa-
dzanie substancji 
psychoaktywnych, 
alkoholu, papie-

rosów, udział w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły, 
zachowania agresywne, prowokowanie powstawania sytuacji 
konfliktowych, przyniesienie na teren szkoły substancji i przed-
miotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych uczniów, prze-
jawianie zachowań niemoralnych, wagary.

Przypomniano również, jakie są procedury postępowania w 
sytuacjach zagrożenia dzieci demoralizacją i przestępczością, a 
także do kogo można się zwrócić o pomoc w przypadku realne-
go zagrożenia. 

Magdalena Skrzeczyna 

Kobieta przedsiębiorcza

Policjanci na spotkaniu z uczniami klas IV - VI 

Pani Danuta Skrzeczyna - Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Bodzentynie zdobyła największe uznanie w oczach mieszkańców powiatu 
kieleckiego i została laureatką konkursu „Kobieta przedsiębiorcza” zajmując I miejsce. 

Ten zaszczytny tytuł Pani Danuta Skrzeczyna odebrała na Gali konkursu Kobieta 
Przedsiębiorcza 2013 organizowanego przez „Echo Dnia” w sobotę, 8 marca w Hotelu 
Kongresowym w Kielcach.

Laureatka jest sprawnym organizatorem życia kulturalnego na terenie gminy. Or-
ganizowane przez Panią Danutę imprezy i festyny zawsze cieszą się wielkim uznaniem 
i powodzeniem nie tylko w gminie Bodzentyn.

Przyłączamy się do gratulacji, życząc jednocześnie wielu sukcesów w pracy zawo-
dowej.  

W dniu 4 marca 2014r. w Szkole Podstawowej w Św. Ka-
tarzynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach. Policjanci z Wydziału Prewencji 
przeprowadzili z uczniami klas IV, V, VI pogadankę na temat 
kar, jakim podlegają osoby nieletnie w przypadku złamania 
prawa i nie stosowania się do powszechnie obowiązujących 
norm społecznych.

Zwrócono szczególną uwagę na najczęstsze przejawy demo-
ralizacji wśród młodych osób, tj. używanie i propagowanie wul-

11. Wiktoria Michta
12. Weronika Michta
Opiekun : Mirosław Rubinkiewicz 

AWANS DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
Dnia 04.04.2014 w Bodzentynie odbył się Półfinał Woje-

wódzki w piłce siatkowej dziewcząt. Bezkonkurencyjne oka-
zały się siatkarki z Gimnazjum w Bodzentynie, któr wygrały 
wszystkie mecze awansując po raz drugi z rzędu do Finału Wo-
jewódzkiego,który odbędzie sięw Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skład :
1. Dominika Rubinkiewicz
2. Ewa Jarosińska
3. Sylwia Wiśniewska
4. Karolina Sitek
5. Paulina Góźdź
6. Aneta Błędzińska
7. Karolina Winiarska
8. Weronika Matysek
9. Olga Kuś
10. Anna Kowalik
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powitać najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekaliśmy 
z wielką niecierpliwością, a mianowicie wiosnę. Barwny koro-
wód przedszkolaków śpiewających wiosenne piosenki przeszedł 
nad rzekę aby przepędzić panującą zimę. Aby tradycji stało się 
zadość, symbol zimy - słomianą kukłę Marzannę wszystkie 
grupy uroczyście pożegnały. Dzieci z głośnym okrzykiem: Że-
gnaj zimo na rok cały, dzisiaj wiosnę już witamy wrzuciły kukłę 
do wody. Teraz już na pewno WIOSNA będzie nas cieszyć pięk-
nym słoneczkiem. 

E. Ścisłowicz 

Dzieci z przedszkola w 
Bodzentynie już od same-
go rana przygotowywały 
się do przywitania wiosny. 
Przedszkolaki z grupy 3-4 
latków przyszły do przed-
szkola ubrane w stroje ko-
loru zielonego. Śpiewały 
piosenki o wiośnie, ryso-
wały Marzannę i uczyły się 
wiersza o powitaniu wio-
sny. 

Następnie dzieci wy-
ruszyły na ulice miasta, by 

Powitanie Wiosny w Samorządowym Przedszkolu w Bodzentynie

Przedszkolaki z Bodzentyna w Teatrze Młodego Widza 
W dniu 3 kwietnia 2014 roku dzieci 5 - 6 letnie wraz z wy-

chowawczyniami z Samorządowego Przedszkola w Bodzenty-
nie wzięli udział w sztuce teatralnej pt. „Czarodziejski ołówek”. 

Spektakl opowiadał o przygodach wesołego chłopca o imieniu 
Michaś, który bardzo lubi rysować wszystko to co go otacza. 
Pewnego dnia chłopiec spotkał staruszka, który wręczył mu 
ołówek. Ołówek miał czarodziejską moc i wszystko co nary-
sował Michaś stawało się prawdziwe. Od tego czasu dzięki 
otrzymanemu ołówkowi chłopiec przeżywa bardzo wiele przy-
gód, poznaje różnych ludzi i pomaga wszystkim wkoło. Jednak 

pewnego dnia ołówek zostaje skradziony, a Michaś próbuje go 
odzyskać. Na szczęście wszystko kończy się szczęśliwie. Michaś 
odzyskuje ołówek i uświadamia wszystkim, że prawdziwa moc 
tkwi w nas samych i że żadne przedmioty nie są w stanie do-
równać wyobraźni i odwadze. Spektakl „Czarodziejski ołówek” 
miał barwną i zaskakującą scenografię, nowatorską formę oraz 
ciekawe kostiumy, które bardzo podobały się dzieciom. Dzie-
ci były bardzo zainteresowane i mogły brać czynny udział w 
spektaklu poprzez odpowiadanie na pytania Michasia, udzie-
lania mu wskazówek i ostrzegania go w różnych niebezpiecz-
nych sytuacjach, które go spotkały. Pod koniec spektaklu dzieci 
zebrane przez jednego z współorganizatorów spektaklu wyszły 
na scenę i razem z Michasiem i innymi bohaterami bajki zatań-
czyły słynne „Kaczuszki” zachęcając również publiczność do 
tańca. Podczas przedstawienia widzowie na moment stawali się 
aktorami i świetnie się bawili. Dzieci były „zaczarowane” przez 
czarodziejski ołówek. Do przedszkola wróciły oczarowane baj-
ką i pełne wiary, że wszystko w życiu zależy od ich postępowa-
nia, odwagi i właściwej postawy. 

Była to ciekawa i pouczająca bajka, której przesłaniem jest 
umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych. 
Pomagając sobie wzajemnie i kierując się dobrym sercem, moż-
na przezwyciężyć nawet największe przeszkody. 

Magdalena Gryz
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Finał Powiatu w Siatkówce Dziewcząt

Dnia 28.02.2014r. w Zagnańsku odbył się Finał Powiatu w 
Piłce Siatkowej Dziewcząt. W gronie X zespołów zawodniczki 
Gimnazjum w Bodzentynie zajeły II Miejsce i awansowały do 
Pólfinału Wojewódzkiego.

Skład drużyny:
1. Sylwia Wiśniewska
2. Dominika Rubinkiewicz
3. Ewa Jarosińska
4. Paulina Góźdź
5. Aneta Błędzińska
6. Karolina Winiarska
7. Olga Kuś
8. Anna Kowalik
9. Karolina Sitek
10. Weronika Matysek
11. Weronika Michta
12.  Wiktoria Michta

Opiekun:
Mirosław Rubinkiewicz

W dniach od 16-19.03.2014r zawodniczki z Gimnazjum w Bo-
dzentynie uczestniczyły w XVI Międzynarodowym Maratonie Siat-
kówki Kadetek w Łebie.W gronie dwudziestu zespołów z Polski i z 
zagranicy bardzo dobrze spisały się podopiczne trenera Mirosława 
Rubinkiewicza,które zajęły czternaste miejsce będąc najmłodszą 
drużyną w tym gronie. Dziewczęta wygrały trzy spotkania doznając 
czterech porażek po zaciętych pojedynkach. Kluby ten turniej trak-
tują jako jeden z etapów przygotowań do Mistrzostw Polski.W ubie-
głym roku z tego turnieju pięć klubów trafiło do Finału Mistrzostw 
Polski Kadetek. O randze tego turnieju świadczy fakt, że tu zaczynali 
tacy siatkarze jak : Marcin Możdżonek, czy Michał Kubiak. Warto 
wspomnieć,że bodzentyńskie zawodniczki wygrały z takimi klubami 
jak : Trefl Gdańsk, oraz Zaksa Kędziedzieżyn Koźle.Na koniec tur-
nieju odbyła się dekoracja drużyn i wyróżnienia indywidualne. Nagrodę dla Najlepszej Zawodniczki Turnieju odebrała Dominika 
Rubinkiewicz uczennica Gimnazjum w Bodzentynie. W imieniu zawodniczek,rodziców i trenera chcielibyśmy bardzo podziękować 
Panu Mateuszowi Matyskowi z firmy Grupa Matysek.pl za umożliwienie nam wyjazdu na tak wspaniałe zawody,oraz ufundownie 
strojów siatkarskich. Serdecznie podziękowania Urzedowi Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Centrum Kultury w Bodzentynie za zakup 
toreb sportowych.

MIĘDZYNARODOWY MARATON SIATKÓWKI W ŁEBIE

Wiosenny Turnij Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar  
Dyrektora ZSP Nr.1 w kielcach

Dnia 19.03.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr.1 w Kielcach odbył się VII Wiosenny Turniej Piłki Siatko-
wej Dziewcząt.W Gronie 17 zespołów bardzo dobrze zaprezen-
towały się siatkarki z Gimnazjum w Bodzentynie, które zajeły 
II Miejsce. Dominika Rubinkiewicz została wybrana Najlepszą 
Libero Turnieju.

Skład naszej drużyny:
1. Sylwia Wiśniewska
2. Dominika Rubinkiewicz
3. Ewa Jarosińska
4. Paulina Góźdź
5. Aneta Błędzińska
6. Karolina Winiarska
7. Olga Kuś
8. Anna Kowalik
9. Karolina Sitek
10. Aleksandra Białek
11. Weronika Matysek
12. Weronika Michta
13.  Wiktoria Michta

Opiekun: Mirosław Rubinkiewicz
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Zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej  
im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie

W dniu 17.03.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego 
Wacińskiego w Bodzentynie uczniowie klas 1-3 wzięli udział w 
zajęciach o charakterze profilaktyki uzależnień, przeprowadzo-
nych w formie spektaklu pt. „Kalejdoskop zagrożeń - bezpie-
czeństwo”.

Spektakl został przeprowadzony w sposób humorystyczny 
i żartobliwy przez aktorów z Agencji Artystycznej „KANON” 
w Krakowie. Miał na celu przybliżenie uczniom tematu uza-
leżnień, propagowanie zdrowego stylu życia oraz umiejętności 
dokonywania właściwych wyborów jak również uświadomienie 
odbiorcom, że każdy zły występek będzie ukarany, a dziecko 
postępujące nierozsądnie i niestosujące się do zaleceń i reguł 
może przysporzyć sobie, rodzicom i opiekunom problemów. Na 
koniec spektaklu aktorzy zorganizowali krótką pogadankę dla 
uczestników dotyczącą konsekwencji, jakie niesie za sobą pale-
nie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków. 

Uczniowie zadawali nurtujące ich pytania, na które uzyskali 
kompetentne odpowiedzi.

Wyżej wymienione zajęcia udało się zorganizować dzięci 
współpracy z kierownikiem Miejsko Gminego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Bodzentynie, panią Beatą Dulebą, za co skła-
dam serdeczne podziękowania. Organizatorem w/w zajęć była 
Wioletta Kozera - pedagog szkolny. 

Wioletta Kozera 

Półfinały w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt  
i Chłopców

Dnia 26.03.2014r. w 
Mircu odbył się Półfinał 
Wojewódzki w Drużyno-
wym Tenisie stołowym 
Dziewcząt i Chłopców. 
Dziewczęta z Gimnazjum 
w Bodzentynie(Aleksan-
dra Kuś i Ewa Tusień) zaję-
ły I Miejsce i awansowały 
do Finału Wojewódzkiego.
Chłopcy w składzie (Jakub 
Tłuszcz i Kacper Głowac-
ki) zajęli II Miejsce.

Opiekun:
Mirosław Rubinkiewicz

Coca-Cola Cup

Dnia 28.03.2014r. w Starachowicach odby się pierwszy etap 
Coca-Cola Cup w Piłce Nożniej Dziewczat. Dziewczęta z Gim-
nazjum w Bodzentynie wygrały wszyskie mecze i awansowały 
do drugiego etapu.

Skład:
1. Karolina Zwada
2. Aleksandra Kuś
3. Sylwia Wiśniewska
4. Iga Telka
5. Aleksandra Lodzińska
6. Karolina Zygula
7. Julia Gostomska
8. Patrycja Wrzesień
9. Anna Kowalik
10. Maliwina Podkańska

Opiekun:
Mirosław Rubinkiewicz
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W gronie 10 najlepszych jednostek OSP województwa świę-
tokrzyskiego znaleźli się druhowie z Bodzentyna. 

Ranking sporządziła Komenda Wojewódzka PSP w Kiel-
cach na prośbę Marszałka Województwa, Pana Adama Jaru-
basa, który 10 marca w Kieleckim Centrum Kultury podzię-

kował strażakom 
– ochotnikom. 

Do podzięko-
wań Pana Mar-
szałka dołączyli 
się goście, którzy 
przybyli na uroczy-
stość – Pani Beata 
Oczkowicz – Wi-
ceminister Obrony 
Narodowej, Poseł 
na Sejm RP – Pan 

Mirosław Pawlak, Świętokrzyski Komendant PSP gen. Zbi-
gniew Muszczak. 

- Nagroda, którą – w imieniu OSP Bodzentyn - odebrał 
Komendant Marek Białek jest tylko potwierdzeniem faktów 
- -mówi Burmistrz Bodzentyna, Pan Marek Krak. – Jesteśmy 
dumni, iż na naszym terenie działa tak prężna jednostka jak 
OSP Bodzentyn, której dokonania zostały docenione także 
przez władze województwa. Jak duże znaczenie dla społeczności 

naszej gminy mają 
strażacy – ochotni-
cy mieliśmy moż-
liwość przekonać 
się podczas hura-
ganów w 2012 r. 
oraz niedawno, w 
styczniu br. gdy na-
szą gminę dotknęły 
gigantyczne oblo-
dzenia, silne wiatry 
i połamane drzewa 
tarasujące główne szlaki komunikacyjne biegnące przez teren 
gminy. Życzymy druhom – strażakom z Bodzentyna wszyst-
kiego najlepszego w życiu prywatnym i w ich trudnej i bardzo 
niebezpiecznej służbie – dodał Burmistrz.   

Otrzymany z rąk Marszałka Adama Jarubasa grawerton z 
gratulacjami, to według Komendanta Marka Białka docenienie 
codziennej pracy strażaków OSP Bodzentyn, trudnej i czasami 
mało widocznej. Nie tylko strażaków będących ratownikami w 
podziale bojowym, ale też tych wspierających i honorowych. 

- Dołożymy wszelkich starań, by zachować i podnosić do-
tychczasowy poziom wyszkolenia oraz należycie służyć ludziom 
według naszej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 
– powiedział Komendant Marek Białek.  

„Trzeba także podkreślić, że Święty Florian jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako Patron straża-
ków, a wiec tych, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obli-
czu zagrożenia klęskami żywiołowymi”.

Jan Paweł II  

Wśród najlepszych

O strażakach raz jeszcze
W związku z sukcesem jaki odnieśli strażacy ochotnicy 

przedstawiamy Państwu szerszą informację na temat działal-
ności jednostek OSP na terenie gminy Bodzentyn. 

W gminie Bodzentyn działają 4 Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych tj. Ochotnicza Straż Pożarna Bodzentyn, 
Ochotnicza Straż Pożarna Wzdół, Ochotnicza Straż Pożarna 
Sieradowice, Ochotnicza Straż Pożarna Psary Stara Wieś.

Wszystkie te jednostki zarejestrowane są w Krajowym Re-
jestrze Sądowym, tym samym posiadają osobowość prawną. 
OSP Bodzentyn i Wzdół włączone są do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Dodatkowo, posiadany przez OSP 
Bodzentyn sprzęt, wyposażenie i - przede wszystkim - wy-
szkolenie umożliwiają również podjęcie przez nich działań z 
zakresu ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycz-
nego. Jednostka ta jest również jednostką operacyjno-tech-
niczną.

Liczba członków ochotników z 4 jednostek wynosi: 
- czynnych 136 ( w tym 131 mężczyzn, 5 kobiet)
- wspierających i honorowych 15.
A teraz trochę technicznych terminów. Na wyposażeniu 

Ochotniczych Straży Pożarnych jest 5 samochodów ratowni-
czo-gaśniczych tj. 2 samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie i 3 
samochody ratowniczo-gaśnicze średnie. Jednostki posiadają 
niezbędne urządzenia specjalne tj.: motopompy i pompy po-
żarnicze, szlamowe, pływające, zestawy ratownictwa technicz-
nego, pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze jednofazowe, 
aparaty nadciśnieniowe, zestawy do ratownictwa medycznego 
bez tlenoterapii oraz z tlenoterapią, nosze, czujniki bezruchu, 
węże tłoczne W-75,  W-52, ssawne, drabiny wysuwane , nasad-
kowe i inne.

Jednostki wyposażone są w sprzęt alarmowania i łączności 
tj. syreny elektryczne posiadają cztery jednostki, radiostacje 
stacjonarne na stałe w strażnicy posiadają 2 jednostki, selek-
tywne wywołanie posiada 2 jednostki, radiostacje nasobne i 
samochodowe  posiadają wszystkie jednostki.

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn zatrudnia na umowę 
zlecenie 4 konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, którzy 
dbają o wyposażenie, mienie OSP, rozliczają terminowo karty 
pracy pojazdów i sprzętów silnikowych, utrzymują w pełnej 
gotowości bojowej wszystkie pojazdy i sprzęty, które biorą 
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udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Jednak praca strażaków to nie tylko pożary i inne nieszczę-

ścia. To także przekazywanie ostrzeżeń i popularyzacja ochro-
ny przeciwpożarowe. A ta w gminie Bodzentyn jest postawio-
na na bardzo wysokim poziomie. 

Każdego roku Urząd Miasta i Gminy wspólnie  z Zarządem 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Bodzentynie 
organizuje eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Młodzież ze wszystkich szkół 
z terenu gminy Bodzentyn corocznie bierze udział we wszyst-
kich edycjach konkursu. Z wielkim sercem, powagą i ogrom-
nym zaangażowaniem, pod pieczą swoich szkolnych opieku-
nów, przygotowują się do udziału w konkursie i czynnie w nim 
uczestniczą. 

- Młodzież ta jest naszą dumą i naszą przyszłością – mówią 
zgodnie druhowie. - Mają bogatą wiedzę i godnie reprezentują 
Bodzentyn na szczeblach powiatowych i wojewódzkich zajmu-
jąc czołowe miejsca – dodają.

Inną formą prewencji są konkursy plastyczne, które także 
cieszą się wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży. Swo-
je talenty plastyczne przelewają na papier i z wielkim zaanga-
żowaniem wykonują przepiękne prace.

Pełniący swoją funkcję społecznie, Komendant Gminny, 
również dużo pracuje z młodzieżą. Organizuje pogadanki, po-
kazy sprzętu pożarniczego w szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Dzieci i młodzież szkolna z wielkim zaangażowaniem 
i wielką ciekawością bierze czynny udział w tych spotkaniach. 

W okresach zimowych i wiosennych Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego oraz druhowie z jednostek OSP apelują do 
mieszkańców poprzez umieszczenia artykułów w prasie lokal-
nej oraz wywieszanie na tablicach informacyjnych plakatów 
ostrzegawczych dotyczących bezpiecznego użytkowania urzą-
dzeń grzewczych w sezonie zimowym czy w sprawie zaniecha-
nia wypalania traw i pozostałości roślinnych”. 

W tym roku bodzentyńscy druhowie będą obchodzić 110- 
lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie. 
Organizacja obchodów była jednym z tematów Zarządu Od-
działu Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Bodzentynie, 
który obradował 28 lutego 2014r. Gośćmi Prezesa Zarządu 
Macieja Świderskiego i Komendanta Gminnego Marka Białka 
byli Burmistrzowie Miasta i Gminy Bodzentyn, Panowie Sta-
nisław Marek Krak i Janusz Mariusz Kozera. Zabierając głos 
Burmistrzowie podziękowali wszystkim strażakom za ogrom 
pracy, poświęcenie i niezwykłe zaangażowanie w usuwaniu 
skutków wszystkich nawiedzających nas „anomalii” pogodo-
wych. 

- Dlatego tak istotny jest solidaryzm i poczucie obowiązku 
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – mówił Burmistrz 
Marek Krak. - To Wy Druhowie Strażacy wkładacie w pomoc 
dla innych wiele wysiłku i ofiarności. Nie bacząc na niebezpie-
czeństwo spieszycie z pomocą innym, wykazujecie się wielką 
odwagą i niezawodnością – dodał Burmistrz Krak. - Dziękuję 
za ogromne zaangażowanie i bezinteresowną pomoc ludziom. 
Jesteście niezawodni i niezastąpieni. Na Was zawsze można 
liczyć. Wyjeżdżacie do pożarów, wypadków drogowych, po-
wodzi i wielu innych miejscowych zagrożeń, których ilość i 
różnorodność ciągle wzrasta. Dziękuję Ochotniczym Stra-
żom Pożarnym za owocną współpracę z samorządem Miasta 
i Gminy Bodzentyn, umacnianie bezpieczeństwa i niesienie 
pomocy mieszkańcom naszego miasteczka i nie tylko.

Z uwagi na zbliżający się jubileusz 110 – lecia powstania 
OSP w Bodzentynie składamy wszystkim Strażakom najlepsze 
życzenia. Wracajcie z akcji zawsze w takim samym składzie 
jak do nich wyjeżdżacie. Może tylko bogatsi o nowe umiejęt-
ności i doświadczenia.

Pamiętacie o hot spocie???
Wszystkim Państwu przypominamy, że na Górnym Rynku w Bodzentynie można bezpłatnie korzystać z Internetu. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego udogodnienia. Aby jednak można z niego korzystać trzeba być posiada-

czem urządzenia wyposażonego w przenośne urządzenia z Wi-Fi - laptopa, notebooka, tableta lub smartfona. 

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia 

polegającego na rozbiórce budynku zlokalizowanego przy ul. Opatowskiej w Bodzentynie, wpłynęły następujące oferty: 
1. Stanisław Telka, ul. Straży Pożarnej 26-010 Bodzentyn – cena oferty 3 500 zł brutto.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Mariola Bedyńska, ul. Zielna 9/47 26-110 Skarżysko-Kamienna – cena oferty 10 000 

zł brutto.
3. ENERGOKON – PLUS Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec  - cena oferty 17 441, 40 zł brutto. 
4. Jakub Salamon, Cedzyna 87, 25-900 Kielce – cena oferty 14 760 zł brutto.
5. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BETON – KING Ireneusz Lajs, ul. Zalesie 90, 25-825 Kielce – cena oferty 7 650,00 zł 

brutto.
W związku z powyższym biorąc pod uwagę zastosowane w przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru ofert – cena 100 

%, Zamawiający dokonał w dniu 14.04.2014 r. wyboru oferty złożonej przez Pana Stanisława Telkę, ul. Straży Pożarnej,  26-010 
Bodzentyn, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 3 500 zł brutto. Planowany termin wykonania prac – 30.05.2014 r.
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Z bukietem życzeń dla Babci i Dziadziusia

Młodzi ratownicy

29 stycznia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śniadce przed-
stawiły program artystyczny swoim bardzo licznie przybyłym 
babciom i dziadkom.

Wspaniałą pu-
bliczność w imieniu 
pani Dyrektor, na-
uczycieli i wnucząt 
powitała p. Monika 
Grzejszczyk. Ucznio-
wie w przedstawieniu 
słowno-muzycznym 
zaprezentowali swoje 
zdolności teatralne i 

wokalne. Dzieci do występu przygotowały panie: Justyna Pielas, 
Monika Grzejszczyk, Małgorzata Lasek, Ewa Zdzymira.

  Dzieci z klasa: 0- 3 przypomniały jasełka zaś uczniowie 
klas starszych zaprezentowali wiersze okolicznościowe.  Po od-
śpiewaniu „100 lat”, dzieci wręczyły prezenty - „cukrowe dom-
ki”.

Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek.
Dzień był niezwykły, pełen miłości, wzruszeń, uśmiechu 

oraz dumy przepełniającej serca babć i dziadków ze swoich 
wnucząt. Bardzo dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom 
za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło.  Życzymy Im dużo 
zdrowia.

Ewa Zdzymira

W dniu 25 lutego 
2014r pani Renata Ga-
łat przeprowadziła ze 
wszystkimi uczniami 
Szkoły Podstawowej 
w Śniadce szkolenie 
w udzielaniu pierw-
szej pomocy. Wyko-
rzystując prezentację 
multimedialną w przy-
stępny sposób przed-
stawiła przepisy prawa 
oraz uświadomiła ze-
branym, że udzielanie 

pomocy poszkodowanym jest obowiązkiem moralnym i praw-
nym każdego człowieka. Podczas zajęć praktycznych dzieci 
uczyły się wzywać telefonicznie pomoc, układać poszkodowa-
nego w pozycji bocznej ustalonej i sprawdzać oddech. Dowie-
dzieli się czym jest ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA. Na fantomach  
przekazanych  szkole przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy mogli wykonywać oddechy ratownicze i masaż 

serca. Mając na uwadze 
fakt, że niesienie po-
mocy przedlekarskiej 
jest „na wagę życia” 
dzieci z wytrwałością 
wykonywały w parach 
resuscytację krążenio-
wo – oddechową. 

Zaangażowanie i 
otwarta postawa pani 
Renaty sprawiły, że 
kursanci nie tylko 
uczyli się czynności ra-
tujących życie, ale też 
pokonywać obawy, że 
zaszkodzą poszkodo-
wanemu.

Za bezinteresow-
ne przeprowadzenie zajęć oraz czas poświęcony społeczności 
szkoły serdecznie pani Renacie Gałat dziękujemy.
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słuchający żywo reagowali. W zależności od treści zawartych w 
wierszach na twarzach uczestników widać było wzruszenie, za-
dumę, czasami rozlegał się spontaniczny śmiech, każdy wiersz 
nagradzany był brawami. Bardzo miłym akcentem były życze-
nia dla wszystkich Pań, a serdeczności wyrażone słowem, męż-
czyźni poparli kwiatami i słodyczami. 

Zespół „Świętokrzyskie Jodły, z którego mieszkańcy są bar-

dzo dumni, swoim występem uświetnił spotkanie. Trzeba do-
dać, że suto zastawiony stół pysznił się różnymi wypiekami i 
owocami, a duży tort wystarczył dla wszystkich. Pani Wanda 
była bardzo wzruszona, a my cieszymy się bardzo, że wśród nas 
jest tak wyjątkowa osoba. 

panie: Monika Grzejszczyk, Małgorzata Lasek, Dorota Baran 
oraz pani prezes – Kazimiera Grzejszczyk. W szranki stanęły 
wszystkie dziewczynki z klas I-VI i oddziału przedszkolnego. 
Droga do zwycięstwa była niełatwa: prezentacja na wybiegu, 

konkurs tańca, kręcenie hula-hop. Oceniana była też błysko-
tliwość, autoprezentacja i piękne uśmiechy po wypiciu soku z 
cytryny. Chłopcy dopingowali swoje faworytki i nagradzali je 
gromkimi brawami. Korona Miss Szkoły trafiła na głowę Ka-
mili Jarosz, pierwszą wicemiss została Zosia Grzejszczyk, drugą 
– Michasia Gralec. 

Dorota Baran

„Ósmego marca marcowy wiatr
z odświętną miną do miasta wpadł.
Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż
i kupił bukiet z tysiąca róż.
I na przystanku przystanął wiatr
i każdej Pani podawał kwiat.”

Przykład z bohatera wiersza wzięli mężczyźni ze Szko-
ły Podstawowej w Śniadce. W dniu swojego święta wszystkie 
„szkolne” kobiety otrzymały od nich życzenia i kwiaty. Ucznio-
wie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Justyny Pie-
las zorganizowali wybory Miss Szkoły. W jury zasiadły same 

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Śniadce

Uroczysty wieczór w niecodzienne święto
Tuż przed Świętem Kobiet mieszkańcy Śniadki zostali za-

proszeni przez p. Wandę Grzejszczyk oraz p. Leszka Wnętrzaka 
do Szkoły Podstawowej na dzień 8 marca. Głównym celem spo-
tkania była promocja tomiku poezji pt. „Wiersze za skarbonki 
duszy” autorstwa p. Wandy. Głównej bohaterce spotkania to-
warzyszyła najbliższa rodzina. Na sali nie zabrakło też ks. Zbi-
gniewa Kądzieli, „Świętokrzyskich Jodeł”, Prezesa Stowarzy-

szenia na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka Kazimiery Grzejszczyk, 
Sołtysa Anety Mróz oraz przedstawicieli Sieradowic z Sołtysem 
Andrzejem Kitą na czele.

Prowadzący uroczystość Leszek Wnętrzak rozpoczynając 
spotkanie szczególnie gorąco powitał Panie z okazji ich co-
rocznego święta. A następnie rozpoczął się teatr żywego słowa. 
Wybrane osoby z przejęciem czytały wiersze Pani Wandy, a 
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Jego książki to zwykle powieści detektywistyczne, dlatego 
też podczas spotkania krótko omówił historię kryminału, a 
także przedstawił najsłynniejsze postacie detektywów zaczyna-
jąc od Sherlocka Holmesa a na poruczniku Columbo kończąc.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie za Szkoły Podstawo-

wej z Bodzentyna z p. Wiolettą Kozerą, p. Beatą Wikło i p. Alek-
sandrą Drabik.

Na zakończenie spotkania zaapelował do młodych czytelni-
ków by zawsze mieli marzenia, pasje i cel w życiu oraz zachęcił 
ich do czytania wartościowych książek. 

M. Janicka 

III MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWCÓW

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim 

W dniach 1 - 2 marca 2014r. odbyły się II MISTRZOSTWA 
SAMORZĄDOWCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZY-
SKIEGO w ramach I Pucharu Polski Samorządowców w Halo-

wej Piłce Nożnej zorganizowane przez ALMAR SPORT.
W turnieju wzięła udział nasza drużyna z Bodzentyna, re-

prezentowana przez: Marek Klusek, Marek Hajdenrajch, Piotr 
Hajdenrajch, Dariusz Pankowski, Mateusz Kołodziejski, Jaro-
sław Łapka, Bogdan Wzorek, Mirosław Rubinkiewicz, Karol 
Pokrzywka.

Turniej rozgrywany był w dwóch miejscowościach (Nowiny 
oraz Chęciny). W rozgrywkach brało udział 14 drużyn. Druży-
na z Bodzentyna po dwudniowych zawodach zajęła III miejsce 
w Województwie Świętokrzyskim i V miejsce w Polsce. Najlep-
szymi zawodnikami naszego zespołu okazał się duet braci Haj-
denrajch - Marek i Piotr

Drużynie z Bodzentyna życzymy kolejnych sukcesów 
Marek Klusek 

8 kwietnia w sali Cen-
trum kultury odbyło się 
spotkanie z autorem ksią-
żek detektywistycznych dla 
młodzieży Arkadiuszem 
Niemirskim, który przybył 
z Warszawy na zaproszenie 
Miejsko - Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Bodzen-
tynie.

Arkadiusz Niemirski 
jest kontynuatorem zna-

nego cyklu powieści Z. Nienackiego „Pan Samochodzik” oraz 
wielu innych powieści m.in. „Pojedynek detektywów”, „Zbrod-
nia prawie doskonała”, „Tajemnica Fabritiusa”, „Testament bi-
bliofila”.

Napisał 16 książek przygód Pana Samochodzika., akcja jed-
nej z nich zatytułowanej „Pan Samochodzik i Święty Graal”, 
toczy się w rejonie Gór Świętokrzyskich.

Na spotkaniu autor opowiadał o swojej młodości, studiach, 
przygodzie z kabaretem, jednak zasadniczą część spotkania po-
święcił swojej twórczości.

31 marca 2014 roku,  w Urzędzie Miasta i Gminy  Bodzentyn odbyło 
się szkolenie w  na temat ,,Stosowania środków ochrony roślin sprzętem 
naziemnym”. 

W szkoleniu wzięło udział 60 rolników  z terenu gminy  Bodzentyn. 
Szkolenie  zakończyło się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia 
uprawniającego do zakupu i stosowania środków ochrony roślin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez 
okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i jest niezbędne do prowadzenia 
gospodarstwa rolnego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Rolnicy przeszkoleni
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21 marca to jeden z tych dni w roku, na który dzieci w 
przedszkolu czekają z wielką niecierpliwością. Udział w wio-
sennym korowodzie ulicami miasta lub wioski to dla każdego 

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym witają wiosnę! 

przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród 
naszych przedszkolaków wzbudziły już same przygotowania 
do wiosennego pochodu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 

pomagały w wykonywaniu słomianej kukły 
Marzanny. 

Przedszkolaki z Samorządowego  Przed-
szkola we Wzdole Rządowym również wy-
ruszyły w wiosennym barwnym korowodzie 
ze słomianą kukłą Marzanna na spacer, aby 
wyrazić swą radość z przyjścia nowej pory 
roku. Idąc, dzieci śpiewały piosenki o wio-
śnie  oraz szukały jej oznak w przyrodzie. 
Zaprowadziły Marzannę nad rzekę i zgod-
nie z ludową tradycją wrzuciły ją do wody 
wypowiadając takie słowa: 

„Marzanno Marzanno!
Ty zimowa panno!
Do wody Cię wrzucamy 
Bo wiosnę witamy! 

Wszystkie dzieci uśmiechnięte i radosne 
wróciły do przedszkola 

20 WRZEŚNIA 2014 ROKU 
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I ABSOLWENTÓW 

SZKÓŁ ŚREDNICH W BODZENTYNIE 
ZAPRASZA NA 

VI ZJAZD ABSOLWENTÓW
Program zjazdu:
10.00 –  Msza Święta w Kościele Św. Stanisława B.M.  

w Bodzentynie
11.30 –  Oficjalne otwarcie VI Zjazdu
12.30 –  Program artystyczny w wykonaniu uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bo-
dzentynie 

14.00 –  Uroczysty obiad
16.00 –  Spotkania i rozmowy absolwentów
17.00 –  Bal wychowanków i absolwentów szkół śred-

nich 

Osoby pragnące wziąć udział w zjeździe proszone są  
o kontakt pod nr telefonu 41 31 15 033 

lub e-mail: lobodzentyn@wp.pl
Zarząd Stowarzyszenia
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8 marca w Gimnazjum Publicznym w Bodzentynie odbyły 
się Ogólnopolskie Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Bodzentyn. W zawodach wzięło ponad 80 uczest-
ników z klubów łuczniczych tj. ULKS Włoszczowice, ULKS 

Olimpia Suchedniów, ŁLKS Karima- Prząsław, UKS Mąchocice 
-Scholasteria, UKS Sokole Oko Zawadka, KS Stella Kielce oraz 
w roli gospodarzy ULKS Grot-Bodzentyn. Wszystkich zebra-
nych powitał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Stanisław 
Marek Krak, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kul-
tury Leszek Wnętrzak oraz Pani Dyrektor Gimnazjum Elżbieta 
Biskup. W roli sędziego głównego -Leszek Mozer i kierownik 
strzelań -Tomasz Śledzik oraz 7 sędziów tarczowych pilnowało, 

aby rywalizacja przebiegała bez zastrzeżeń. Po kilkugodzinnej 
rywalizacji przyszedł czas na wręczenie pucharów z rąk Burmi-
strza Marka Kraka, który gratulował wszystkim osiągniętych 
wyników i życzył dalszych sukcesów w tej niezbyt popularnej, 
ale fascynującej dyscyplinie sportu. 

Klasyfikacja zawodów przedstawiała się następująco:

kategoria -Apacze-dziewczynki:

1. Cieśla Julia - ULKS Włoszczowice -325 pkt
2. Chłys Natalia - ULKS Olimpia Suchedniów- 313 pkt
3. Lasak Natalia - ULKS Włoszczowice -274 pkt

4. Tomaszek Julia - ULKS Włoszczowice -265 pkt
5. Szczerbińska Nina - ŁLKS Karima- Prząsław -262 pkt
6. Pawlusek Julia - ULKS Włoszczowice - 255 pkt
7. Śledzik Marta - UKS Mąchocice - Scholasteria - 241 pkt
8. Kruszczak Roksana - ULKS Grot Bodzentyn - 219 pkt
9. Radziszewska Weronika - ŁLKS Karima Prząsław- 185 

pkt
10. Śledzik Gabrysia - UKS Mąchocice - Scholasteria - 18 pkt

kategoria- Apacze -chłopcy:

1. Adamiec Szymon - UKS Mąchocice -Scholasteria -331 pkt
2. Żebrowski Maciej - ULKS Włoszczowice -297 pkt
3. Długosz Jakub - ULKS Włoszczowice -321 pkt
4. Pasek Wiktor - ULKS Włoszczowice -325 pkt
5. Mrówka Krzysztof - ŁLKS Karima Prząsław - 285 pkt
6. Szczepański Dawid - ULKS Włoszczowice - 274 pkt
7. Relidzyński Jakub - ULKS Olimpia Suchedniów- 274 pkt
8. Bątor Maciej - Stella Kielce - 235 pkt
9. Kot Krzysztof - UKS Mąchocice -Scholasteria- 213 pkt
10. Telka Filip -ULKS Grot Bodzentyn - 180 pkt
11. Baran Daniel - ULKS Włoszczowice- 151 pkt

kategoria -Dzieci starsze - dziewczynki 

1. Szczerbińska Agata - ŁLKS Karima Prząsław- 313 pkt
2. Wolentek Karina - ŁLKS Karima Prząsław -311 pkt
3. Czechowska Dominika - ULKS Włoszczowice- 299 pkt
4. Klimek Kinga- UKS Mąchocice- Scholasteria- 232 pkt
5. Barczyńska Julia - ŁLKS Karima Prząsław- 208 pkt
6. Piwko Marcelina - ULKS Grot Bodzentyn - 200 pkt
7. Warchhold Nicole - ŁLKS Karima Prząsław- 195 pkt
8. Ryba Wiktoria - ULKS Grot Bodzentyn - 127 pkt
9. Jakubowska Aleksandra - ŁLKS Karima Prząsław- 125 pkt

kategoria -Dzieci starsze - chłopcy 

1. Czechowski Szymon - ULKS Włoszczowice - 319 pkt
2. Wójcik Paweł - ULKS Włoszczowice - 313 pkt
3. Bochniak Michał - ULKS Włoszczowice - 306 pkt
4. Wnętrzak Jakub - ULKS Grot Bodzentyn - 296 pkt
5. Równicki Arkadiusz - ŁLKS Karima Prząsław - 288 pkt
6. Lańczyk Jakub - ULKS Olimpia Suchedniów - 281 pkt
7. Mrozik Kamil - UKS Mąchocice- Scholasteria- 260 pkt
8. Parlicki Maciej - ULKS Włoszczowice- 257 pkt
9. Napora Bartosz - ŁLKS Karima Prząsław - 217 pkt
10. Pałys Seweryn - UKS Mąchocice- Scholasteria- 177 pkt
11. Żmuda Patryk - UKS Mąchocice- Scholasteria - 127 pkt
12. Żmuda Dominik - UKS Mąchocice- Scholasteria- 119 pkt
13. Fidler Oliwer - UKS Mąchocice- Scholasteria - 80 pkt

Kategoria - Młodzicy - dziewczynki 
1. Wołowiec Wiktoria - ULKS Olimpia Suchedniów- 286 pkt
2. Kudłacz Gabriela - ULKS Sokole Oko Zawadka- 283 pkt
3. Gal Patrycja - ULKS Sokole Oko Zawadka- 267 pkt
4. Starla Eliza - ULKS Włoszczowice- 263 pkt
5. Mikołajczyk Patrycja - ULKS Sokole Oko Zawadka- 259 pkt
6. Suchorab Eliza - ULKS Włoszczowice- 257 pkt

Ogólnopolskie Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
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12. Żelazowski Mateusz - ULKS Grot Bodzentyn - 114 pkt
13. Adamczyk Filip - ŁLKS Karima Prząsław- 105 pkt
14. Lipiec Krystian - ŁLKS Karima Prząsław - 77 pkt

kategoria - Młodzik starszy- dziewczynki 

1. Wołowiec Patrycja - ULKS Olimpia Suchedniów- 250 pkt
2. Babiarska Karolina - ULKS Włoszczowice- 227 pkt
3. Mołodzińska Weronik a- ULKS Grot Bodzentyn - 190 pkt
4. Biskup Aleksandra - ULKS Grot Bodzentyn - 188 pkt
5. Cheromińska Wiktoria -ULKS Grot Bodzentyn - 125 pkt

kategoria - Młodzik starszy - chłopcy 

1. Matanina Jakub -ULKS Grot Bodzentyn - 278 pkt
2. Krzciuk Dominik - UKS Mąchocice- Scholasteria- 201 pkt 
PK Laskowska Weronika - ULKS Grot Bodzentyn - 144 pkt
PK Mikowska Emilia - ULKS Grot Bodzentyn - 210 pkt
PK Piróg Piotr - UKS Mąchocice- Scholasteria- 267 pkt
PK Marzec Szymon - ULKS Grot Bodzentyn - 256 pkt
PK Steinke Kacper - ULKS Grot Bodzentyn - 174 pkt

Wyniki zespołowe:

1. ULKS Włoszczowice- 1199 pkt 
2. ULKS Olimpia Suchedniów -1130 pkt
3. UKS Mąchocice Scholasteria - 1052 pkt
4. ULKS Grot Bodzentyn- 1000 pkt 
5. ŁLKS Karima Prząsław- 854 pkt
6. KS Stella Kielce- 475 pkt
7. UKS Sokole Oko Zawadka -283 pkt
Sędzia Główny:
Leszek Mozer 

7. Lech Justyna - ULKS Włoszczowice- 235 pkt
8. Kamińska Angelika - ULKS Sokole Oko Zawadka- 227 pkt
9. Goworek Dominika -ULKS Grot Bodzentyn - 129 pkt
10. Sokół Natalia -ULKS Grot Bodzentyn - 102 pkt
11. Goworek Patrycja - ULKS Grot Bodzentyn - 84 pkt

kategoria - Młodzicy - chłopcy

1. Jarosz Tomasz - ULKS Włoszczowice - 328 pkt
2. Wójcik Marcin - ULKS Włoszczowice- 302 pkt
3. Gondek Szczepan - ULKS Włoszczowice- 294 pkt
4. Babiarski Jakub - ULKS Włoszczowice- 270 pkt
5. Radziszewski Dominik - ŁLKS Karima Prząsław- 256 pkt
6. Kulik Dawid - Stella Kielce - 241 pkt
7. Gryz Kacper - ULKS Grot Bodzentyn - 207 pkt
8. Borusiński Wiktor - Stella Kielce - 207 pkt
9. Kocot Wiktor - Stella Kielce - 164 pkt
10. Domagała Dominik - ŁLKS Karima Prząsław- 141 pkt
11. Tusień Piotr - ULKS Grot Bodzentyn - 139 pkt

W niedzielę 30 marca 2014r. w Zespole Szkół w Łącznej 
odbył się Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich „Łącznianie”.

Gmina Bodzentyn reprezentowana była przez Stowarzysze-
nie Wilków Nasz Dom z Wilkowa oraz Stowarzyszenie Świę-
tokrzyskie Jodły ze Śniadki. Panie ze Stowarzyszenia z Wilko-

Nasze zespoły na Kiermaszu Wielkanocnym w Łącznej
wa prezentowały tradycyjne ciasto 
czyli wielkanocną babkę, a Święto-
krzyskie Jodły upiekły piękny tort 
w kształcie wielkanocnego zająca, 
który robił ogromne wrażenie na 
uczestnikach kiermaszu. Przez jury 
zając został uhonorowany wyróż-
nieniem. 

Oprócz przepysznych wypieków 
można było podziwiać wyroby ręko-
dzieła ludowego, które prezentowali 
przedstawiciele gmin członkow-
skich LGD Wokół Łysej Góry oraz 
zaprzyjaźnieni twórcy ludowi i rę-
kodzielnicy spoza naszego obszaru. Podczas kiermaszu można 
było wziąć udział w warsztatach bibułkarskich. Wszyscy chętni 
mogli samodzielnie wykonać kwiaty z bibuły i inne dekoracje. 
Piękne przedmioty, pomysłowość twórców zachwycała wszyst-
kich. Wszyscy wystawcy i uczestnicy konkursów otrzymali pa-
miątkowe dyplomy wraz z podziękowaniem za udział. 

Danuta Skrzeczyna
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Urząd Miasta i Gminy w Bodzenty-
nie informuje o bezpłatnej zbiórce zu-
żytego sprzętu RTV i AGD, odpadów 
wielkogabarytowych oraz opon na te-
renie Miasta i Gminy Bodzentyn.

Aby zorganizować zbiórkę prosimy 
mieszkańców o wystawienie zużytego 
odpadów przed posesję do godziny 9:00

w dniu 12 maj 2014r. zbiórka nastąpi w sołectwach: 
- Wzdół Rządowy 
- Wzdół Kolonia 
- Wzdół Parcele 
- Wiącka 
- Hucisko 
- Ściegnia 
- Orzechówka 
- Podmielowiec 

w dniu 19 maj 2014r. zbiórka nastąpi w sołectwach: 
- Dąbrowa Górna 
- Dąbrowa Dolna 
- Celiny 
- Wola Szczygiełkowa 
- Sieradowice 
- Śniadka 

w dniu 23 maj 2014r. zbiórka nastąpi w miejscowości: 
- Bodzentyn 

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD, 
odpadów wielkogabarytowych oraz opon

Dzień 4 marca 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Leśnej był wyjątkowy. Gościliśmy pracowników Policji Ko-
mendy Miejskiej w Kielcach. Zarówno dla maluchów jak i dla 
klas starszych było to bardzo ciekawe doświadczenie. Nasi go-

ście przeprowadzili prelekcję na temat szeroko pojętego bezpie-
czeństwa. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie przecho-
dzić przez jezdnię, którą stroną drogi się poruszać i jak ważny 
jest odblask przy ubraniu lub plecaku. Funkcjonariusze Policji 
wspólnie z dziećmi przećwiczyli postawę  „drzewka” i „żółwia”, 

które należy przyjąć w przypadku ataku psa. Wyjaśnili również 
jak należy się zachować by nie ulegać namowom osób niezna-
jomych  i nie wpuszczać ich do mieszkania. Podczas spotkania 
przeprowadzono również inne zabawy, w których uczniowie 
chętnie brali udział. Po spotkaniu grupy najmłodsze obdaro-
wane zostały elementami odblaskowymi oraz kolorowankami.
Serdeczne podziękowania za bardzo miłe i pouczające spotka-
nie, które na długo zostanie w pamięci składamy na ręce pani 

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

asp. Iwony Miter i st. sierż. Marcina Wzorka oraz mł. insp. Ar-
tura Bieleckiego – Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskie-
go Policji w Kielcach.

Anna Telka - Maciejska
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mieszkańcom na cele kulturalne i 
społeczne. Maksymalna wysokość do-
tacji z programu „Odnowy Wsi Świę-
tokrzyskiej 2014” wynosi 20 tys. zł. W 
poprzednich latach z tego programu 
dofinansowano m.in. utworzenie pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej w 
Św. Katarzynie. 

Będą nowe nasadzenia roślinne

Dotacja w wysokości 2 tys. zł, 
jaką Gmina Bodzentyn otrzymała od 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
zostanie przeznaczona na zakup drzew i krzewów miododaj-
nych. Rośliny te będą posadzone m.in. przy nowo wybudowanej 
świetlicy i przy ławeczkach wokół zalewu w Wilkowie oraz za 
przedszkolem we Wzdole. Planuje się również uzupełnić za-
łożenia roślinne w Bodzentynie. Akcja obsadzania drzewami 
i krzewami miododajnymi  oprócz pozytywnego wpływu na 
zwiększenie populacji pszczół, podniesie również estetykę oto-
czenia wokół miejsc publicznych. 

J. Gawlik

Prawie na ukończeniu są prace dotyczące pierwszego eta-
pu rewitalizacji Bodzentyna. W roku ubiegłym przebudowano 
Rynek Górny oraz ulice Licealną i Słoneczną. Obecnie wyko-

nano nowe kamien-
ne nawierzchnie ul. 
Krzywej i Kościel-
nej. Na ul. Krzywej 
wymieniono rów-
nież wodociąg, in-
stalację elektryczną, 
wybudowano kana-
lizację deszczową. 

Przy ul. Wolności obok budynku gimnazjum w Bodzentynie 
powstanie jeszcze skatepark. Na działania rewitalizacyjne Gmi-
na pozyskała ponad 5,6 mln zł z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”

Gmina Bodzentyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosek o dofinansowanie odnowienia remizy OSP w Sierado-
wicach. Planuje się tu wykonać kompleksowy remont budyn-
ku po byłej Szkole Podstawowej, aby miejsce to lepiej służyło 

Rewitalizacji ciąg dalszy

W dniach od 8 do 11 kwietnia odbywały się I Bodzentyńskie 
Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie SZALOM/POKÓJ. Orga-
nizatorami spotkań byli: Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn 
wraz ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego w Kielcach.

Pierwszy dzień pod hasłem „Dzieci Holocaustu mówią”. W 
tym dniu w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Tury-
styki odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia 
„Dzieci Holokaustu” w Polsce. 

Pani Krystyna Budnicka, 
urodzona w 1932 roku opo-
wiadała o swoich przeżyciach 
w getcie warszawskim i wy-
darzeniach związanych z wy-
buchem powstania w getcie. 
Ukrywała się kilka miesięcy 
w bunkrze i kanałach, a na-
stępnie udało jej się przeżyć 

dzięki ludziom zaangażowanym w ratowanie dzieci żydow-
skich. Natomiast Pani Jadwiga Gałązka urodzona w 1940 roku 
ze wzruszeniem opowiedziała historię swojego życia, gdy po 
60-ciu latach dowiedziała się o swoim pochodzeniu i odnalazła 
materiały historyczne dotyczące jej żydowskiej rodziny.

Drugi dzień pod hasłem „Legendy zachwycenia-rzecz o 
chasydach”

W Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika Ponurego w Bodzen-
tynie odbyły się warsztaty prowadzone przez Piotra Kostu-
chowskiego z Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Brama 
Grodzka. Uczniowie podczas warsztatów mogli wiele dowie-

I Bodzentyńskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie 
SZALOM/POKÓJ

dzieć się o chasydach i ich nauce. Życie w zachwyceniu - tak w 
skrócie można określić sposób chasydzkiej egzystencji.

Trzeci dzień pod hasłem „A skrzypki w uszach grają”.
„A skrzypki w uszach grają” taki tytuł nosił program po-

etycko-muzyczny TSKŻ w wykonaniu artystów i aktorów Te-
atru Żydowskiego w Warszawie, który odbył się w Centrum 
Kultury w Bodzentynie. Danuta Stankiewicz znana piosenkar-
ka polska, przy akompaniamencie pianisty Michała Salamona 
wykonała wiele przepięknych utworów muzycznych, nie tylko 
o tematyce żydowskiej. Natomiast znany aktor i konferansjer 
Wojciech Wikliński w cudowny sposób prowadził cały koncert 
dając wiele powodów do uśmiechu licznie zgromadzonej pu-
bliczności. Koncert, w którym wystąpiły sławy polskiej estrady 
zrobił na słuchaczach ogromne wrażenie, czego dowodem były 
gromkie brawa.

Dzień czwarty pod hasłem „12 opowieści żydowskich”.
Spotkanie autorskie, w którym uczestniczyli uczniowie 

Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie 
prowadziła znana polska dziennikarka, autorka książek i publi-
cystka Anna Grupińska. Autorka opowiadała o swoich publi-
kacjach o tematyce żydowskiej, a w szczególności o książce „12 
opowieści żydowskich”. Młodzież z zaciekawieniem słuchała 
ciekawych opowieści.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie 
I Bodzentyńskich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskie SZA-
LOM/POKÓJ i mamy nadzieję, że na trwałe wpiszą się w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych Bodzentyna.

D.Skrzeczyna 
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Projekt „Zrozumieć świat” realizowany był przez 71 
uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej im. A. Wacińskiego w 
Bodzentynie w latach 2010-14. 

Informacje o projekcie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Za-

kładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu w partnerstwie z 
Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim realizuje projekt edukacyjny w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ”Zrozumieć świat – rozwi-

janie kompetencji mate-
matyczno-przyrodniczych 
z wykorzystaniem pro-
gramów i oprzyrządowa-
nia komputerowego – dla 
uczniów klas 4 – 6 szkół 
podstawowych”. Projekt 

ten (finansowany z budżetu 
państwa i ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki , realizowany na 
podstawie umowy zawartej 
z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej) dotyczy 62 
szkół podstawowych z terenu województw: opolskiego, dolno-
śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego - ze wsi i miast 
poniżej 25.000 mieszkańców

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest rozwinięcie u uczniów 
klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematycz-
no-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich 
stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz pro-
fesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem 
programów i oprzyrządowania komputerowego. 

Koordynatorem projektu w SP Bodzentyn była p. Bożena 
Pożoga. Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu pro-
wadzili dla uczniów dodatkowe zajęcia w następujących kom-
petencjach: 

KOMPETENCJE:
• MATEMATYCZNE 
- Aleksandra Mazurkiewicz
- Justyna Milanowska
• PRZYRODNICZE

Zrozumieć świat
- Katarzyna Telka
• INFORMATYCZNE
- Bożena Pożoga
- Justyna Milanowska
- Krzysztof Bis
Podczas tych 4 lat projektu 

nauczyciele uczestniczyli w 8 
warsztatach szkoleniowych, 
gdzie uczyli się pracować me-
todami aktywnymi, wykorzystywać w edukacji sprzęt badaw-
czy interfejs Cobra 4, korzystali z wykładów przygotowywa-
nych z różnych dziedzin przez specjalistów. Analizowane były 
także wyniki testów i osiąganych celów projektu. Dzięki tym 
działaniom nauczyciele zdobyli doświadczenie i podnieśli swo-
je kwalifikacje.

Uczniowie wykształcili postawę badawczą, doskonalili 
umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność w zakresie pro-
jektowania i prezentacji swoich osiągnięć na festiwalach szkol-
nych, wojewódzkich i ponadregionalnych projektu.  Uczniowie 
brali  udział w olimpiadach wiedzy również na trzech szcze-
blach (szkolna, wojewódzka, ponadregionalna). Uczestnictwo 
w festiwalach i olimpiadach wojewódzkich i ponadregional-
nych było promowane nagrodami rzeczowymi.

Projekt „Zrozumieć świat” wpłynął także na uatrakcyjnie-
nie funkcji szkoły w środowisku, rozwijanie szkolnego ruchu 
naukowego, zainteresowanie środowiska lokalnego projektami 
unijnymi, uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowa-
nie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

W zasobach szkoły pozostało także mnóstwo cennych prac  
oraz prezentacji multimedialnych, które będą wykorzystywane 
przez nauczycieli i uczniów w procesie edukacji kolejnych po-
koleń .

W dniu 07.03.2014 w naszej szkole odbył się IV Festiwal Pro-
jektu „Zrozumieć świat”. Zaprezentowało się 11 grup projekto-
wych z klasy 6a i 6b.

Na szczeblu wojewódzkim naszą szkołę reprezentować będą 
zwycięzcy Szkolnego Festiwalu Projektu „Zrozumieć świat”:
• Wiktoria Świetlik
• Wiktoria Wzorek
• Dominika Sitek
Uczennice klasy 6a zaprezentowały projekt „Cuda i dziwy- 

co nieco o przewodności”, w którym badały za pomocą interfej-
su Cobra 4 przewodność owoców i warzyw. Szczególne miejsce 
w ich badaniach i pokazie zajął banan.

Opiekun projektu: B.Pożoga
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Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bo-
dzentynie ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 
2014/2015 do następujących szkół:

1. Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermenow-
skiego - trzy lata z rozszerzeniami :

- klasa ogólna (matematyka, geografia, język angielski)
- klasa ogóla (język polski, język angielski, historia)
- klasa sportowa (biologia, geografia, język angielski)
- klasy mundurowe:

-  policyjno-prawna (wos, historia/chemia*, przedmio-
ty kierunkowe)

-  pożarniczo-prawna (wos, historia/chemia*, przed-
mioty kierunkowe)

-  ratownik medyczny (biologia, chemia, przedmioty 
kierunkowe)

2. Technikum nr 9 na kierunkach - cztery lata:

- technik hotelarstwa 
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik obsługi turystycznej
- technik informatyk”

3. Zasadniczej Szkoły Zawodowej - trzy lata klasa wielo-
zawodowa (cukiernik, kucharz, piekarz, fryzjer)

4.Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - trzy lata

5. Szkoły Policealnej na kierunkach:

- opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata
- technik informatyk - 2 lata
- technik bhp - 1,5 roku

6. kwalifikacyjne kursy Zawodowe - kształcenie  
bezpłatne

Terminarz rekrutacji:
1. Od 12 maja do 25 czerwca 2014r. - składanie dokumentów i 

wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.
2. Do 2 lipca 2014r. do godz. 15:00 - doręczenie kopii świadec-

twa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wynikach eg-
zaminu gimnazjalnego.

3. 4 lipca 2014 roku o godzinie 12:00 ogłoszenie listy kandyda-
tów przyjętych do poszczególnych typów szkół.

4. Od dnia 4 lipca od godz. 13:00 do dnia 8 lipca 2014 roku 
do godz.15:00 kandydaci umieszczeni na listach przyjętych 
potwierdzają wolę kontynuowania nauki w danej szkole 
doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o 
wynikach egzaminu

5. 9 lipca 2014 roku o godzinie 12:00 - ogłoszenie listy kandy-
datów przyjętych do szkoły

6. Od 10 lipca 2014 roku do 29 sierpnia 2014r. rekrutacja uzu-
pełniająca

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 
od 7:30 do 15:00 w terminie od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. 
lub przesłać na adres: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1  
W BODZENTYNIE
26-010 BODZENTYN
UL. SUCHEDNIOWSKA 6
TEL. 41 311 50 33; e-mail: lobodzentyn@wp.pl. 
www.zspbodzentyn.pl
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej 

naszych szkół powinni złożyć:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - podanie
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum (po ogłoszeniu listy 

kandydatów przyjętych do szkoły).
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Dokumentację zdrowotną (kartę zdrowia)
5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (tylko kan-
dydaci do różnych typów technikum i szkoły zawodowej po 
przeprowadzonej rekrutacji na koszt szkoły).

6. Dwie fotografie. 

W ramach zajęć zarówno obowiązkowych jak i pozalek-
cyjnych uczniowie naszej szkoły mają stworzone niezbędne 
warunki, aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Na-
uczyciele pracujący w naszej szkole potrafią dostrzec i wspierać 
szczególnie uzdolnioną młodzież. Od roku 1970 w pozaszkol-
nych eliminacjach licznych konkursów i olimpiad przedmioto-
wych wzięło udział ponad 400 uczniów naszej szkoły, z czego 
blisko 50 dotarło do eliminacji centralnego.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie matu-
ralnym. W 2012r. pod względem zdawalności matury z przed-
miotów obowiązkowych byliśmy na pierwszym miejscu w 

Zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Bodzentynie
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powiecie i 30 miej-
scu w województwie 
świętokrzyskim, a w 
roku 2013 zajęliśmy 
drugie miejsce w po-
wiecie. Do roku 2013 
mury naszej szkoły 
opuściło 4815 absol-
wentów. Wśród nich 
odnajdziemy wybitne 
osobistości: pracowników naukowych wyższych uczelni, ofice-
rów wojska i policji, lekarzy, księży, sportowców. Droga życiowa 
tych osób pokazuje, że nasza szkoła dobrze przygotowała ich do 
wyboru zawodu.

Nie mniej sukcesów możemy odnotować także na polu spor-
towym. W szkole zawsze panowała ,,moda na sport”. Uczniowie 
chętnie biorą udział w treningach oraz zawodach  sportowych. 
Zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i młodzieży najlepiej 
ilustrują odniesione sukcesy. Na przestrzeni ostatnich dziesię-
ciu lat uczniowie naszej szkoły zdobyli bez mała 200 medali i 
pucharów zawodów szczebla powiatowego, wojewódzkiego i 
krajowego. Sukcesy dotyczą zarówno gier zespołowych jak i ry-
walizacji indywidualnej we wszystkich dyscyplinach, od piłki 
nożnej po sporty siłowe. Nieprzerwanie od 14 lat reprezentacja 
siatkarska dziewcząt utrzymuje tytuł Mistrzów Powiatu Kielec-
kiego.

Najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły corocznie otrzymują 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

STAWKI NETTO I BRUTTO ZA 1 m3

DOSTARCZONEJ WODY I ODEBRANIA 1 m3 ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE OD 28.03.2014r. DO 27.03.2015r.:

WODA

Stawka 
netto

Stawka
brutto

Dopłata
z budżetu

gminy
brutto

Obowiązująca cena brutto,
którą ponoszą mieszkańcy,

instytucje użyteczności publicznej  
i pozostali odbiorcy

Grupa I
Gospodarstwa domowe 2,93 zł 3,16 zł 0,57 zł 2,59 zł

Grupa II
Instytucje użyteczności publicznej 4,19 zł 4,53 zł 0,00 zł 4,53 zł

Grupa III
Pozostali odbiorcy 4,99 zł 5,39 zł 0,00 zł 5,39 zł

ŚCIEKI

Stawka
netto

Stawka
brutto

Dopłata
z budżetu gminy

brutto

Obowiązująca cena brutto,
którą ponoszą mieszkańcy,

instytucje użyteczności publicznej  
i pozostali odbiorcy

Grupa I
Gospodarstwa domowe 6,39 zł 6,90 zł 4,31 zł 2,59 zł

Grupa II
Instytucje użyteczności 
publicznej

6,49 zł 7,01 zł 2,48 zł 4,53 zł

Grupa III
Pozostali odbiorcy 9,08 zł 9,81 zł 4,42 zł 5,39 zł

Ponadto poszczególnych odbiorców obowiązują opłaty abonamentowe, które wynoszą miesięcznie:
WODA ŚCIEKI

Netto Brutto Netto Brutto
Grupa I 1,60 zł 1,73 zł 1,60 zł 1,73 zł
Grupa II 2,20 zł 2,38 zł 2,20 zł 2,38 zł
Grupa III 3,30 zł 3,56 zł 3,30 zł 3,56 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, z uwagi na trudną sytuację społeczno-gospodarczą, rekomendował radnym by nie podnosić 
cen za wodę i ścieki. Radni podczas głosowania przychylili się do propozycji Burmistrza. Podczas sesji podjęto także uchwałę o utrzy-
maniu dotychczasowych dopłat do 1 m3 wody i ścieków które finansuje samorząd gminy. 

Stawki za wodę i ścieki bez zmian
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W dniu 24.03.2014r. w Szkole Podstawowej w Bodzentynie 
odbyły się eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” 
2014. Organizowany od wielu lat Turniej Wiedzy Pożarniczej 
jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz średnich. Jego celem jest popularyzowa-
nie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa oraz historii i trady-
cji ruchu strażackiego. Eliminacje odbyły się w trzech grupach 
wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgim-
nazjalne), Do udziału w Turnieju zgłoszono 40 uczniów, a udział 
wzięło 37 uczniów reprezentując wszystkie Szkoły z terenu gmi-
ny Bodzentyn. Jury eliminacji stanowili mł. bryg. mg inż. Piotr 
Witoń, mł. aspirant inż. Seweryn Trepka z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, 
Kadet z Centralnej 
Szkoły Aspirantów 
PSPPożarnej w Kiel-
cach Piotr Sorbian, dh 
Maciej Świderski Pre-
zes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w 
Bodzentynie, którzy 
sprawdzali wiedzę 
uczestników zmagań 
turnieju. Turniej skła-
dał się z części pisemnej. W części pisemnej uczniowie musieli 
rozwiązać test składający się z 20 pytań. 

Rozstrzygająca ustna dogrywka wyłoniła zwycięzców w po-
szczególnych grupach wiekowych:

Pierwsza Grupa Wiekowa - Szkoła Podstawowa

I miejsce - Kacper Buczek Szkoła Podstawowa w Świętej Ka-
tarzynie

II miejsce - Mikołaj Gawlik Szkoła Podstawowa w Świętej 
Katarzynie

III miejsce - Bartosz Mularczyk Szkoła Podstawowa Wola 
Szczygiełkowa

Druga Grupa Wiekowa - Gimnazjum

I miejsce - Wiktor Białek Gimnazjum Bodzentyn,
II miejsce Paulina Flasińska Gimnazjum Bodzentyn
III miejsce Kacper Michta Gimnazjum Bodzentyn

Trzecia Grupa Wiekowa - Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce Katarzyna Sochacka - Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 1 w Bodzentynie

II miejsce Kamil Głuszek - Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 w Bodzentynie

III miejsce Sobieraj Anna - Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 w Bodzentynie

Laureaci pierwszych miejsc tegorocznej edycji będą repre-
zentować naszą gminę na szczeblu powiatowym w Kielcach w 
dniu 11 kwietnia 2014r.

Wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom 2014 „ wręczono 
nagrody rzeczowe: Tablety, Kamery internetowe, Słuchawki 
Sony, Flashdrive 16Gb, Flashdrive 8GB, Książki oraz pamiątko-
we Dyplomy za udział. 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Zarząd Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bodzentynie składa-
ją serdeczne podziękowania dla:

Pana Sebastiana Pierzchały właściciela Firmy „INTB” oraz 
Pana Leszka Wnętrzaka Radnego Rady Miejskiej w Bodzenty-
nie za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników tego-
rocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom 2014”.

Podziękowanie dla Druha Marka Białka - Komendanta 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Bodzentynie za ufundowa-
nie poczęstunku dla naszych uczestników, a także dla wszyst-
kim nauczycieli i opiekunów za zaangażowanie, trud i przeka-
zaną wiedzę w przygotowanie swoich uczniów. 

Eliminacje Gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pn.”Młodzież Zapobiega Pożarom”- 2014r. w Bodzentynie
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W pierwszy dzień wiosny 21 marca w Centrum Kultury 
odbył się XIII Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych. W 
przeglądzie wzięło udział 10 grup teatralnych ze szkół i przed-

szkoli z Gminy Bodzentyn. W imieniu Samorządu Miasta i 
Gminy Bodzentyn wszystkich zebranych powitał Burmistrz 
Stanisław Marek Krak, który życzył wszystkim zebranym uda-
nej zabawy w tym szczególnym dniu. 

Prezentacje rozpoczęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Świętej Katarzynie prezentując bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. 
Uczniowie z kasy pierwszej pod opieka Pani Ewy Hajduk i Pana 

Roberta Puchały spisały się na medal przedstawiając bajkę w 
wersji humorystycznej. Druga grupa to „Krasnoludki” z przed-
szkola w Bodzentynie, które w zabawny sposób pokazały cze-
go nie należy robić, aby być zdrowym i pięknym. Pouczające 
przedstawienie pt. „Zdrówko” zostało przygotowane przez pię-
cioletnie dzieci pod bacznym okiem Pani Elżbiety Kowalskiej. 
„Leśne Urwisy” ze Szkoły Podstawowej w Leśnej przedstawiły 

XIII Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Bodzentynie

program pn. „Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba” 

w reżyserii Pani Wioletty Piaseckiej. Z przedstawionej historii 
wypływa morał, że „Dobrze widzi się tylko sercem i najważniej-
sze w życiu jest to co niewidoczne dla oczu”. Piękne stroje i wy-
konanie zrobiły duże wrażenie na widzach. Przed dużym wy-
zwaniem stanęła grupa „Szkolne Skrzaty” ze Szkoły w Śniadce 
pod okiem Pani Justyny Pielas. Przedstawienie „Co się na tej wsi 
porobiło” zostało wykonane gwarą świętokrzyską, co wzbudzi-
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zentowały swoich artystów, którym publiczność nie szczędzi-
ła oklasków. Kontynuacją myśli przewodniej o wiośnie okazał 
się program przygotowany przez „Świętokrzyską dziatwę” ze 
Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, która przedstawiła „Sąd 
nad zimą stuleci”. Program przygotowany przy współpracy  

ło bardzo duże zainteresowanie publiczności, a wykonywane 
pięknie piosenki budziły zachwyt. „Bractwo Świętokrzyskie” 
ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej przypomniało 
wszystkim, że wiosna już jest. Piosenki wykonane w programie 
słowno-muzycznym „Co nam wiosną w duszy gra” wprowadzi-
ły nas w błogi nastrój i przepędziły zimę na dobre. Opiekunki 
grupy Pani Małgorzata Sikora i Marta Koniarska z dumą pre-

E C H A   Ł Y S O G Ó R S k i E
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Urszuli Sokół i Marii 
Paluch, które przygoto-
wały to przedstawienie. 
Kolejne przedstawienie 
w wykonaniu grupy te-
atralnej „Seans” prze-
niosło nas do czasów 
współczesnych. Ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej we Wzdole trochę przewrotnie po-
kazali jak wygląda dzień współczesnej rodziny i co w rodzinie 
jest najważniejsze. Grupa pod opieką Pani Magdaleny Szmalec 
otrzymała gromkie brawa za wykonanie przedstawienia „Wy-
grana”. „Skrzaty” to grupa przedszkolaków ze Wzdołu, która w 

programie pt. „Sposób na nudę” w zabawny i pouczający spo-
sób pokazała, że nuda dla nich to słowo nieznane, bo wiedzą 
jak się świetnie bawić, aby się nie nudzić. Pani Elżbieta Pajdo 
i Aleksandra Gołąbek świetnie przygotowały dzieci pod każ-
dym względem, dbając o wszystkie szczegóły przedstawienia, a 
debiutujące na scenie dzieci nie wiedziały co to trema. Gratula-
cje! XIII Przegląd Małych Form Teatralnych zakończyła grupa 
uczniów z Gimnazjum we Wzdole pod opieką Jolanty Cedro 

- przedstawieniem 
pt.” Oblicza Kobie-
ty” . Panowie gim-
nazjaliści brawu-
rowo zdobyli serca 
widowni swoim 
wdziękiem i umie-
jętnościami aktor-
skimi. Widownia 
spontanicznie re-

agowała na każde „oblicze kobiety”. Pełne humoru przedsta-
wienie wzbudziło podziw i salwy śmiechu wśród widowni. 

Każdy zespół został uhonorowany pamiątkową grawerowa-
ną tabliczką za udział w Przeglądzie. Serdeczne podziękowania 
składamy wszystkim uczestnikom Przeglądu- za wspaniałą 
atmosferę, perfekcyjne przygotowane programy artystyczne i 
mile spędzony czas. 

Danuta Skrzeczyna

Anny Góreckiej i Edyty Bernatek został przyjęty gromkimi bra-
wami. W zupełnie inną epokę przenieśli nas uczniowie z Gimna-
zjum w Bodzentynie, którzy inscenizacją „Pani Twardowskiej” 
Adama Mickiewicza zachwycili widzów. Perfekcyjnie przygo-
towane stroje, dekoracje i gra aktorów budziły podziw widowni. 
Tak wysoki poziom gry aktorskiej nie byłby możliwy bez Pani 
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