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Szanowni Czytelnicy,
Bogoria to nie tylko miejsce
gdzie mieszkamy, adres na kopercie lub w dowodzie osobistym czy
też paszporcie. To także nasza Mała
Ojczyzna. Do naszej miejscowości
mamy nie tylko stosunek formalny,
ale przede wszystkim emocjonalny.
Jesteśmy i nadal chcemy być dumni
z miejsca, w którym żyjemy i patrzeć
z zadowoleniem jak się zmienia.
Jesteśmy przekonani, że publikując materiały o Bogorii, poruszając
tematykę związaną z przeszłością
oraz problematykę teraźniejszości
i przyszłości naszej miejscowości
i całej gminy przyczynimy się do pogłębienia i poszerzenia wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie.
Z inicjatywy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii i grupy zapaleńców udało się nam zredagować pierwszy numer czasopisma,
które będzie się ukazywać jako „Kurier Bogoryjski”.
Wydając kwartalnik gminy Bogoria mamy nadzieję upowszechnić
wiedzę o regionie, rozbudzić zainteresowanie sprawami gminy, a także
kształtować pozytywne postawy wobec regionalizmu.
Dla każdego z nas ważne jest
przecież to, co stwierdził już Paul
Gauguin: „Skąd przychodzimy? Kim
jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.
Aby przybliżyć Państwu to, co się
dzieje w Bogorii i jej okolicach planujemy w bieżącym roku wydanie
dwóch numerów „Kuriera Bogoryjskiego”. Jeśli pierwszy numer czasopisma Państwa zainteresował, zachęcamy do sięgnięcia po następny
już w grudniu 2009 roku.
Redakcja
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eszcze w tym roku ruszy
długo oczekiwana przez
mieszkańców i władze gminy
budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w Bogorii.
Już od ponad pół wieku mówiło się
o konieczności wybudowania takiego właśnie zbiornika, który miałby
służyć mieszkańcom gminy i okolic.
Od kilku już lat dzięki staraniom Wójta Gminy Władysława Brudka i kolejnych samorządów gmina powoli
zaczęła przygotowywać się do tego
zadania, aby wreszcie wystąpić o dotację z funduszy Unii Europejskiej.
W tym roku dotacja została przyznana w wysokości 4 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z własnej kasy
gmina musi wyłożyć nieco ponad 2
miliony złotych, całość inwestycji
przekroczy 6 milionów.
Budowa zbiornika rozpocznie się
we wrześniu br. na terenie stanowiącym część obszaru Jeleniowsko–
–Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zbiornik retencyjny
o powierzchni lustra wody 4,09 ha
i pojemności 80 tys. m3 będzie położony na granicy 3 sołectw: Bogoria, Kiełczyna i Mała Wieś. Średnia
głębokość zbiornika wyniesie 1,96
m. Taka lokalizacja zbiornika umożliwi mieszkańcom oraz turystom podróżującym szlakami turystycznymi
łatwiejszy i mniej czasochłonny do-

RUSZA BUDOWA ZBIORNIKA

stęp do rekreacji i alternatywnych
sposobów spędzania wolnego czasu. Wpłynie korzystnie na podniesienie walorów turystycznych całej
gminy, ponadto stanowić będzie dodatkowy impuls dla funkcjonującej
i rozwijającej się agroturystyki, poprawi stan lokalnej gospodarki. Połączenie funkcji przeciwpowodziowej
i rekreacyjnej sprawi, że inwestycja
będzie wykorzystywana przez cały
rok i umożliwi mieszkańcom gminy

Bogoria dostęp do nowoczesnego,
zgodnego z europejskimi standardami, zbiornika wodnego, a także
poprawi bezpieczeństwo w wypadku
wystąpienia powodzi.
Wszyscy mieszkańcy gminy okazują wielkie zainteresowanie budową zbiornika, są ciekawi jak zmieni
się wygląd Bogorii, jak bardzo wypięknieje przez zagospodarowanie
terenów wokół zbiornika.
M.K.

JADŁODAJNIA W BOGORII
– JUŻ NIEDŁUGO OTWARCIE

DŁUGO OCZEKIWANY REMONT TRWA

W lutym 2009 roku rozpoczęła
się długo wyczekiwana przebudowa
i modernizacja Gminnego Ośrodka
Kultury w Bogorii. Nie byłaby ona
możliwa bez środków uzyskanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Koszt całego zadania
to aż 900 tys. zł. Dzięki staraniom

władz Gminy otrzymaliśmy 60% na
dofinansowanie inwestycji, w kwocie 540 tys.zł.
Po remoncie obiekt zostanie dostosowany do organizacji masowych
wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.
Zmieni się nie tylko jego wygląd
zewnętrzny GOK-u, ale przede wszyst-

kim zyska on nowe pracownie. Zostanie przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Remont potrwa
do 30 września 2009 roku.
Na czas trwania remontu
działalność Domu Kultury została
przeniesiona do Świetlicy Wiejskiej
w Przyborowicach.
B.J.

W Bogorii przestały straszyć ruiny starej restauracji.
Na jej miejscu powstał piękny budynek jadłodajni. Będzie ona zaspakajała potrzeby ludzi w trudnej sytuacji
materialnej oraz świadczyła usługi dla szkół, przedszkoli, firm osób prywatnych. Dzięki staraniom władz samorządowych udało się wygospodarować pieniądze na jej
budowę. Koszt całej inwestycji wyniesie około 800 tys.
zł. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy.
W naszej gminie jest około 200 rodzin, które korzystają z pomocy opieki społecznej. Osoby te dostają pieniądze, które nie zawsze przeznaczone są na jedzenie
– często na alkohol. Powstanie jadłodajni pozwoli tym
rodzinom zjeść choć jeden gorący posiłek dziennie.
W planach oprócz obsługi szkół i przedszkoli jadłodajnia zajmie się gotowaniem posiłków dla mającego
powstać domu pomocy społecznej, w budynku po byłej
szkole podstawowej w Pęcławicach.
Pierwsze posiłki zostaną wydane jeszcze w tym
roku.
M.K.
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Szkole
Podstawowej
w Bogorii w roku szkolnym 2008/2009 uczyło
się 304 uczniów. Jak twierdzi pani
dyrektor Zofia Adamczyk: „Treści
kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami i proces
edukacyjny przebiega prawidłowo
i bez zakłóceń. Oprócz zajęć lekcyjnych prowadzone są liczne zajęcia
pozalekcyjne organizowane w taki
sposób, by uczniowie nimi zainteresowani mogli w tych zajęciach
uczestniczyć”.
W ramach realizacji „Rządowego
programu – Wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2008 r. prowadzono w szkole od
15 października do 10 grudnia dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla

Kuratorium Oświaty dwie uczennice
Kasia Kalota z VIa i Ania Szafrańska
z VIb zakwalifikowały się do etapu
wojewódzkiego pod kierunkiem pań
Danuty Marcinkowskiej i Katarzyny
Domagały. Nauczycielki: przyrody

Krystyna Szczepańska i matematyki Stanisława Papaj przygotowały
uczniów do konkursu matematycz-

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Bogorii zajęli I miejsce w gminnych eliminacjach, a II miejsce w powiatowych – prowadzeni przez pana
Waldemara Michalskiego.
Aż 17 uczniów brało udział
w Powiatowym Konkursie Piosenki
Religijnej im. Jana Pawła II, a 13
w Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w Staszowie. Wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymali członkowie zespołu „Fleciki”
przygotowani przez panią Bożenę
Arczewską. Indywidualne wyróżnienie przyznano uczennicy klasy VIa
Agnieszce Krzyżanowskiej.
Na terenie gminy zorganizowano
wiele konkursów plastycznych: „Bożonarodzeniowy Aniołek”, „Ziemia
– planeta, na której żyjemy” , „Klę-

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGORII
klas I–III i IV–VI, kurs tańca towarzyskiego, warsztaty plastyczne, naukę
i doskonalenie pływania na krytej
pływalni w Połańcu, zorganizowano
dwudniową wycieczkę dla klas VI do
Warszawy i dla klas V do Krakowa.
Te zajęcia były dla uczniów atrakcyjne i cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Skorzystanie z programu integracji społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich pozwoliło na zorganizowanie „zielonej szkoły” w nadmorskiej miejscowości Łazy dla uczniów
z klas IVa i Vb. Wyjazd był nagrodą dla tych klas za osiągnięcie I i II
miejsca w śródrocznej klasyfikacji.
Uczniowie mobilizowani przez
swoich nauczycieli wzięli udział
w licznych konkursach, zawodach,
przeglądach odnosząc sukcesy.
W konkursie humanistycznym zorganizowanym przez Świętokrzyskie
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no–przyrodniczego. Katarzyna Kalota z VIa i Anna Szafrańska z VIb
dotarły do etapu powiatowego tego
konkursu.
W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zdrowe zęby, mocne kości, bo w mym życiu mleko gości”
uczennice z klas Ia i Ib A. Wiśniewska i W. Witkowska otrzymały wyróżnienia w kategorii prac plastycznych i literackich. Uczennice z klas
Ia i Ib wzięły udział w powiatowym
festiwalu piosenki o zdrowiu oraz
w rejonowym konkursie recytatorskim. Uczniowie klas II i III brali
udział w konkursie ortograficznym
o tytuł Małego Mistrza Ortografii.
Kasia Kalota z klasy VIa zajęła
II miejsce w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym, została też Szkolnym Mistrzem Ortografii.
Uczniowie klas V i VI uczestniczyli w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy
o Ruchu Drogowym organizowanym
przez Komendę Stołeczną Policji.

ska – powódź – czy huragan – straż
pożarna ci pomaga”. W tych konkursach brali udział uczniowie klas
młodszych i wielu z nich zajęło dobre
miejsca i otrzymało wyróżnienia.

W szkole odbyło się wiele uroczystości i imprez, w których uczestniczyli przedstawiciele władz, Rady Rodziców, zaproszeni goście, rodzice.
Uczniowie brali też udział w akcjach
charytatywnych: w finale WOŚP,
zbiórce zabawek i słodyczy dla placówek oświatowo–wychowawczych
w Kielcach : „Kamyk” oraz w akcji
„Góra Grosza”.
W roku szkolnym 2008/2009
doposażono pracownię komputerową, zakupiono kserokopiarkę
i rzutnik pisma. Wymieniono regały
w bibliotece, zakupiono książki do
biblioteki oraz wiele pomocy dydaktycznych i multimedialne programy
edukacyjne.
jgt

O

ficjalną nazwę Zespołowi
Szkół
Ogólnokształcących nadano 25 lutego
1999 roku. W jego skład wchodzi
Publiczne Gimnazjum oraz Liceum
Ogólnokształcące w Bogorii.
W pierwszym roku działalności uczęszczało do placówki 140
uczniów podzielonych na sześć
klas. Kadra pedagogiczna liczyła
wówczas 15 nauczycieli. Funkcję
dyrektora do roku 2008 pełnił Jan
Kubalski. Później stanowisko to objął mgr Zdzisław Komór.
W kolejnych latach liczba uczniów
wzrastała – najwyższy pułap osiągnęła w roku szkolnym 2006/07 –
wtedy w gimnazjum uczyło się 408
osób. Od tego roku liczba gimnazjalistów maleje, w roku bieżącym będzie się uczyć około 340. Zmieniła
się także liczba nauczycieli – obecnie zatrudnione są 33 osoby.
Publiczne Gimnazjum w Bogorii
to nowoczesny kompleks budynków. Mieści się tu 15 sal lekcyjnych,
2 pracownie komputerowe, gabinet
pedagoga, hala sportowa, mała hala
gimnastyczna, siłownia, gabinet pielęgniarki, kuchnia i jadalnia. Obok
szkoły znajdują się trzy boiska sportowe: największe,
trawiaste – do piłki nożnej oraz dwa mniejsze asfaltowe
– jedno do piłki ręcznej, drugie do siatkówki.
Od początku swego istnienia szkoła aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym, biorąc udział w różnych uroczystościach i imprezach na szczeblu gminnym, powiatowym
i wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. Każdego roku
gimnazjaliści pod opieką nauczycieli przygotowują programy środowiskowe, np. akademie (z okazji 11 Listopada, 3 Maja), Święto Szkoły, Dożynki, czynnie włączają
się w obchody Dni Folkloru i Sztuki Ludowej. Co roku prezentują inscenizacje i umiejętności artystyczne podczas
kolejnych edycji Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie
oraz w Opatowskim Wieczorze Tanecznym. Uczniowie od
wielu lat biorą też udział w konkursach Ekologicznego

ZESPÓŁ
SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, polegających na
zbieraniu, segregowaniu i przetwarzaniu odpadów, odnosząc w tym przedsięwzięciu znaczące sukcesy. Gimnazjaliści są także widoczni na forum województwa, np.:
podczas prezentacji dorobku Szklonego Klubu Europejskiego w ramach akcji „Region w zmysłach”.
Szkoła może pochwalić się osiągnięciami na polu dydaktycznym. W konkursie z języka polskiego na szczeblu
wojewódzkim laureatkami zostały: Daria Grabda i Luiza
Zwierzyk, z historii – Kamil Orzechowski, z informatyki
– Kamil Janik, z chemii – Katarzyna Miszczak. W olimpiadzie matematyczno–przyrodniczej po laury sięgnęli:
Martyna Kozioł, Konrad Janik, Iga Wrzosek i Grzegorz
Kowal. W konkursie ortograficznym organizowanym
przez PZDM w Staszowie I miejsce zajęli: Sylwia Banach i Konrad Janik. Ponadto Mateusz Piotrowski został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowia
i Zdrowego stylu Życia.
Szkoła odnosi sukcesy sportowe, przede wszystkim w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, piłce siatkowej i lekkiej atletyce. Przy placówce prężnie działa Klub
Sportowy UKS Zorza Bogoria.
Publiczne Gimnazjum w Bogorii realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach
pozyskanych środków prowadzono zajęcia pozalekcyjne,
organizowano zielone szkoły i wycieczki, zakupiono pomoce dydaktyczne.
Baza dydaktyczna i lokalowa Publicznego Gimnazjum
w Bogorii sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości wychowanków. Jest to placówka kreatywna, przyjazna uczniom i rodzicom.
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OFERTA WDK
W PRZYBOROWICACH

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii przystąpił w 2009 roku do Programu Integracji Społecznej i w ramach
środków uzyskanych z PPWOW realizowane są działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej.
Oferta programowa Domu Kultury zwiększyła się o nowo powstałą
sekcję tkacką. W zajęciach uczestniczy 12 osób. Są to dzieci, młodzież
i dorośli z terenu całej gminy. Po
zapoznaniu się z techniką tkactwa
ręcznego i wykonaniu projektów rozpoczęły się prace przy tkaniu gobelinów i pasiaków. Daje się zauważyć,
że w powstających pracach przeważają elementy przyrody – kwiaty,
drzewa, pejzaże. Zajęcia sekcji tkackiej kontynuowane są w czwartki
w godz. 16:00 – 20:00 w Świetlicy
Wiejskiej w Przyborowicach.
Przystąpienie do Programu Integracji Społecznej dało również możliwość rozszerzenia oferty kulturalnej
w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach. Na zajęciach dzieci
rozwijają swoje zainteresowania
i umiejętności taneczne, muzyczne
i plastyczne, uczestniczą w warsztatach rękodzieła ludowego.
Ideą organizowanych w świetlicy
zajęć plastycznych było to, aby dzieci poznały nowe techniki plastyczne. I tak tematem zajęć w maju
było ,,Malarstwo na tkaninie wikolowej”, a w czerwcu technika ręcznego zdobienia tkaniny czyli ,,Batik”.
Przeprowadzenie podobnych zajęć
nie byłoby możliwe bez środków finansowych uzyskanych z projektu,
dzięki którym zostały zakupione potrzebne materiały plastyczne.
Dużym zainteresowaniem wśród
dzieci cieszą się weekendowe zajęcia plenerowe. Tegoroczny dzień
dziecka w Przyborowicach zorganizowany został pod hasłem ,,Dziecko czarodziejem”. Mali milusińscy
chętnie brali udział w zabawie i konkursach a na zakończenie imprezy
otrzymali magiczny upominek.
Wakacje dzieci ze świetlicy
w Przyborowicach przywitały na
,,Pikniku rodzinnym na trawie”. Tym
razem czekały je zabawy i konkursy,
w których musiały zaprezentować
swoje sportowe umiejętności. Na-
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grodą za zmagania była wspólna zabawa przy ognisku. Atrakcją wakacyjną dla dzieci z Przyborowic i okolic
były sierpniowe zajęcia plastyczne
organizowane w plenerze. Plener
trwał 3 dni i odbył się pod hasłem
,,Przyborowice w oczach dziecka.”
Mali artyści poznali technikę malowania farbami wodnymi na jedwabiu
oraz uczyli się wyrażać głębię i perspektywę za pomocą kredek pastelowych. Na zakończenie pleneru
w świetlicy w Przyborowicach odbył
się wernisaż prac połączony z ogniskiem dla dzieci. Wszystkie wykonane przez dzieci prace plastyczne
są zaprezentowane w świetlicy wiejskiej w Przyborowicach.
Biblioteka w Przyborowicach
w ramach zajęć mających rozbudzić
u dzieci zainteresowanie literaturą
przygotowała program ,,Wakacje
z bajką”. Najmłodsi czytelnicy słuchają tu bajek i wierszy, poznają bliżej postacie autorów. Aby dzieciaki
nie znudziły się szybko, czytanie
przeplatane jest zabawami i zgaduj-zgadulą. Na zakończenie spotkania
dzieci malują ilustrację do czytanej
bajki. Powstałe obrazki są ozdobą
naszej biblioteki. Zapraszamy do
korzystania z biblioteki w Przyborowicach, która w ostatnim czasie
wzbogaciła swój księgozbiór o liczne nowości dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W pierwszym półroczu
tego roku zakupiono 65 woluminów
za sumę 1500 zł. W ciągu kilku
ostatnich lat księgozbiór biblioteki
systematycznie wzbogaca się dzięki środkom własnym i wsparciu finansowemu z Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Literatura i Czytelnictwo: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.
Od kwietnia tego roku czytelnicy
biblioteki w Przyborowicach mogą
również korzystać z internetu.
Zachęcamy wszystkich chętnych
do odwiedzania Wiejskiego Domu
Kultury w Przyborowicach, udziału w zajęciach, oglądaniu prezentowanych prac plastycznych oraz
korzystania z biblioteki. Uczestnikom zajęć życzymy wielu sukcesów
w żmudnej pracy twórczej.
B.J.

BYLIŚMY ZNOWU
W KAZIMIERZU DOLNYM
Tradycją już stało się, że w sierpniu Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii organizuje wyjazd do Kazimierza
Dolnego. Tak było i w tym roku – 16
sierpnia pojechaliśmy do Kazimierza nad Wisłą. To pełne uroku, zabytkowe miasteczko leży nad Wisłą
u stóp Góry Trzech Krzyży.
W tym roku, w wycieczce najliczniej wzięli udział mieszkańcy Kiełczyny, Gorzkowa i okolic. Oprócz dorosłych dużą grupę turystów stanowiły
dzieci. Najmłodsze pociechy podróżowały pod opieką rodziców.
Słoneczna pogoda w tym dniu
stwarzała idealne warunki do pieszych wycieczek. Każdy wybrał tu
coś ciekawego z bogatej oferty turystycznej miasta. Na trasie spacerowej nie mogło zabraknąć ruin zamku, baszty, kamieniczek na rynku.
Nie wszyscy wypoczywali, niektórzy spędzili w Kazimierzu pracowitą niedzielę. Ponieważ Kazimierz
to ulubione miejsce malarzy i artystów oraz wielu sławnych ludzi, więc
i pan Władysław Sadłocha pobyt
w miasteczku wykorzystał w sposób
twórczy. Powstały rysunki i szkice
przedstawiające panoramę miasta
i zabytkowe kamieniczki.
Czas spędzony w Kazimierzu minął
szybko, ale za rok znów tu wrócimy.
B.J.
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PIERWSZE GMINNE
ŚWIĘTO PIEROGA
W Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich odbyło się od 20–21 czerwca 2009 r.
„I Gminne Święto Pieroga” – na zasadzie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bogorii a Radą Sołecką Wysók Średnich, ze środków
finansowych pozyskanych z programu Integracji Społecznej. Przebieg dwudniowej imprezy pomimo deszczowej pogody odbył się zgodnie z planem, organizatorzy zapewnili
zadaszenie.
Pierwszego dnia odbyło się wiejskie ognisko integracyjne gdzie przemiłą atmosferę stworzyła miejscowa kapela „Sami Swoi”.
Drugi dzień rozpoczął się uroczystą mszą świętą celebrowaną na miejscu przez
ks. proboszcza Stanisława Wiktora z tutejszej parafii Szczeglice.
Po mszy świętej rozpoczął się „I Gminny Konkurs na Pieroga”. Do konkursu zgłosiło się 13 uczestników. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie – wybrać
3 najsmaczniejsze i spełniające wszystkie wymogi regulaminu potrawy. Najlepsze
okazały się pierogi pani Ewy Kochanowskiej z Gór Moszyńskich. Drugie miejsce
zajęły pierogi pań z Koła Gospodyń w Domoradzicach. Trzecie – pierogi pani Elizy
Kwiatkowskiej z miejscowości Budy. Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały cenne nagrody w postaci artykułów gospodarstwa domowego.
Uczestnicy święta degustowali konkursowe pyszności. Do uczty przygrywała Kapela „Sami Swoi”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne, konkursy
i zabawy przygotowane przez GOK. Wieczorem rozpoczęła się zabawa przy muzyce
zespołu „HOLLYDAY”. Pomimo deszczowej pogody zabawa była wyśmienita. Przygotowane były przejażdżki bryczką, stoiska z wiejskim jadłem i wikliną. Można było
spróbować wiejskiego chleba ze smalcem i wędliną.
Wysoki Średnie to jedna z najmniejszych wiosek w gminie Bogoria, jednak jej
mieszkańcy wyróżniają się dużym zaangażowaniem społecznym, potrafią organizować
sobie czas wolny kultywując lokalne tradycje. Dzięki temu wydarzeniu mała wioska
stała się miejscem rozpoznawalnym. Stworzona została ciekawa lokalna impreza,
która będzie kontynuowana w latach następnych.
To dobra promocja Gminy Bogoria.
M.K.
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OBÓZ ARTYSTYCZNY
NAGRODĄ DLA AGNIESZKI

W Sielpi odbył się od 1 do 10 lipca 2009 roku Obóz Artystyczny
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie. Dzięki swemu talentowi
wokalnemu i sukcesom odniesionym m.in. w ogólnopolskim konkursie
piosenki dziecięcej „Wygraj Sukces” do udziału w obozie zakwalifikowała się Agnieszka Krzyżanowska z Bogorii. Agnieszka od września
będzie uczennicą I klasy Publicznego Gimnazjum w Bogorii. Od kilku lat
uczęszcza na zajęcia wokalno-muzyczne do Gminnego Ośrodka Kultury
w Bogorii, tu rozwija swój talent muzyczny. Występuje na wielu imprezach kulturalnych, śpiewa też w Scholi Parafialnej.
L.J.
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ZE STRAŻNICY 998

ROCZNICOWE
OBCHODY
W CEBRZE
Ze wspomnień: „Mieszkaliśmy
wtedy we młynie w Antoniowie. Wybiegłam na drogę i widziałam, jak
przez wieś przejeżdżały dwa tabory
niemieckie, a przy każdym szło 2 lub
3 Niemców, którzy zacierali ślady
gałęziami, obok zaś partyzanci. Na
jednym z wozów leżał zabity partyzant. Nie wiem, kim był zabity, nie
rozpoznałam żadnego z idących, ale
do dziś mam przed oczami tamten
obraz.”
rozpoczęło się mszą polową, którą
odprawili dwaj księża: miejscowy
proboszcz ks. Jerzy Kubik z Kiełczyny i ks. kanonik Jerzy Rybusiński z Kurozwęk. W uroczystościach
uczestniczył poseł na sejm, były wicepremier Przemysław Gosiewski,
wicestarosta Andrzej Kruzel, wicewójt gminy Bogoria Roman Pompa,
wielu kombatantów, strażacy, członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich,
poczty sztandarowe, mieszkańcy
Cebra i całej gminy. Podczas mszy
modlono się za poległych i czczono
ich pamięć. W wystąpieniach nawiązywano do minionych wydarzeń, opowiadano o bohaterstwie walczących.
Złożono też kwiaty u stóp pomnika
dla upamiętnienia tej rocznicy.
jgt
Tak o wydarzeniach, jakie miały miejsce 65 lat temu, opowiada
mieszkanka Bogorii. W dniach 4 i 5
sierpnia 1944 roku w wiosce Ceber
partyzanci AK i BCH stoczyli nocną
walkę z żołnierzami Wehrmachtu,
zdobyto broń, karabiny ręczne i maszynowe oraz amunicję. Wzięto do
niewoli wielu Niemców, wielu też zostało zabitych. Straty własne partyzantów to 3 zabitych i kilku rannych.
Całą operację opatrzono kryptonimem „Burza”.
W niedzielne deszczowe popołudnie 19 lipca 2009 roku o godz.
16.00 zjawili się w Cebrze wszyscy
chętni, którzy pragnęli wziąć udział
w rocznicowych obchodach. Spotkanie przy pomniku ku czci poległych
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Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii sięgają roku 1918, kiedy to jednostka straży została zalegalizowana przez ówczesne władze polskie. Wyposażona
w bosaki, tłumnie, drabiny i sikawkę ręczną Ochotnicza
Straż Pożarna w Bogorii z poświęceniem brała udział
w akcjach ratowniczych.
I tak jest do dziś, choć wyposażenie OSP w Bogorii należy teraz do najnowocześniejszych w okolicy.
W 2004 roku strażacy odebrali lekki samochód gaśniczy marki Ford Transie, doposażony w sprzęt do
ratownictwa drogowego, a w 2005 r. kolejny samochód ratunkowo-gaśniczy marki Star Man, wyposażony
w podstawowy sprzęt do gaszenia pożarów jak i usuwania miejscowych zagrożeń. Jednostka w Bogorii wzbogaciła się również o nowe radiostacje na samochody,
walizkę do ratownictwa przedmedycznego, pilarkę do
stali i betonu. Zakupy te pozwoliły na lepsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, jak też zapew-

niły lepsze bezpieczeństwo samym ratownikom. Trzeci
wóz strażacki to tzw. średni leśnik, również wyposażony
w nowoczesny sprzęt gaśniczy.
Strażacy z OSP w Bogorii stale podnoszą swoje kwalifikacje na różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Obecnie
wyszkolonych jest 15 strażaków, mogących brać udział
w bezpośrednich akcjach gaśniczo-ratowniczych. Sprawdzają swoje umiejętności w licznych zawodach sportowo-pożarniczych uzyskując wysokie lokaty.
Jednostka OSP w Bogorii udziela się nie tylko w przypadku ratowania mienia i życia ludzkiego, działa także
prężnie w życiu społecznym całej Gminy, a liczy w chwili
obecnej 30 druhów strażaków. Włączają się oni również
do akcji charytatywnych oraz organizują szereg pokazów
i pogadanek dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół. Komendantem jednostki jest Jarosław Zakrzewski.
Druhom strażakom składamy serdeczne podziękowania za ich ofiarną służbę.
B.J.

MINI PRZEDSZKOLE
— MAKSYMALNA ZABAWA
Środki finansowe z Programu Integracji Społecznej pozwoliły na uruchomienie w Szkole Podstawowej
w Niedźwiedziu ,,Mini Przedszkola”.
Za przyznane na realizację programu
8 tys. zł zakupiono zabawki, artykuły papiernicze, plastyczne, radiomagnetofon, zorganizowano wycieczkę
do Kurozwęk oraz zapewniono dzieciom posiłek, karty dojazdu, ubezpieczenie i opiekę. ,,Mini Przedszkole” działało od 12 czerwca do
10 lipca, uczęszczało do niego 10

dzieci, a prowadziła je pani Beata
Wiśniewska.
Pierwszy tydzień funkcjonowania
,,Mini Przedszkola” upłynął na kulinarnych zabawach pod hasłem ,,Kuchcikowo”. Dzieci z ogromnym zapałem
uczyły się a potem samodzielnie pod
czujnym okiem wychowawcy przygotowywały różnorodne smakołyki.
Drugi tydzień miał na celu zaspokoić potrzebę ekspresji twórczej
i potrzebę zabawy. Prace plastyczne
dostarczały dzieciom wiele satysfak-

cji i radości, pozwalały na realizację
ciekawych pomysłów. Każdego dnia
po deserze dzieci siedząc w kręgu
z uwagą słuchały czytanych przez nauczyciela bajek.
10 lipca dzieci wraz z opiekunkami udały się na wycieczkę do Kurozwęk. Dużym przeżyciem dla nich
było zwiedzanie Zespołu Pałacowego
oraz mini safari wśród bizonów.
Czas spędzony w przedszkolu
minął w atmosferze pełnej przyjaźni i uśmiechów. Realizacja tego
projektu okazała się pomysłem
słusznym, rodzice chętnie wyrażali zgodę na udział swoich pociech
w przedsięwzięciu.
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PRACOWNIA ARTYSTYCZNA „STODOŁA”
JUŻ DZIAŁA!
W miejscowości Wysoki Małe
10 czerwca 2008 roku na terenie
gospodarstwa rodziny Sadłochów
rozpoczęła się realizacja pomysłu
pod nazwą PRACOWNIA ARTYSTYCZNA „STODOŁA”. Autor pomysłu
a zarazem twórca ludowy Władysław Sadłocha, kultywując tradycje
i pasje twórcze po ojcu, postanowił
wykorzystać budynek starej stodoły
i przeobrazić ją w galerię, pracownię, miejsce spotkań ludzi kultury.
„Stodoła” w tej chwili posiada duże
i ciekawe zbiory malarstwa, rzeźby
i grafiki. Od zeszłego roku miało
miejsce kilka ciekawych wydarzeń
i spotkań kulturalnych.
16 maja br. odbyła się Ludowa
Majówka, podczas której można było
wysłuchać koncertu Staszowskiego
Chóru Nauczycielskiego pod batutą
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Michała Żala, zorganizowano także
wernisaż malarstwa Jadwigi Kotlarz.
09 czerwca br. „Stodoła” gościła
poetę i znanego animatora kultury
ks. Mariana Kosińskiego z Lewina
Brzeskiego, gośćmi „Stodoły” byli
również Wiesław Kot – znany poeta
staszowski oraz Andrzej Wawrylak
– wiceprezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Z uwagi na swoisty klimat „Stodoły” odwiedzają to miejsce mieszkańcy, zorganizowane grupy dzieci

i młodzieży. Gospodarz gościł też
wycieczki zagraniczne z Ukrainy, Litwy i Włoch.
„Stodoła” Władysława Sadłochy
to bezsprzecznie bardzo dobry produkt reklamowy dla gminy Bogoria.
Przy realizacji wydarzeń kulturalnych
w „Stodole” współpracują placówki
kulturalne z terenu powiatu, m.in.:
Staszowski Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, OSP
w Bogorii, Gminny Ośrodek Kultury
w Klimontowie.

D

ekretem biskupa z dnia 24 marca 2008 r. potwierdzone zostało istnienie w Bogorii Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. Ksiądz
prałat Andrzej Wierzbicki oprócz tego, że pełni funkcję
proboszcza, ma do spełnienia obowiązki kustosza sanktuarium maryjnego, co go zmusza do wielu działań na
rzecz przystosowania kościoła i parafii dla potrzeb pielgrzymkowych.
W 2008 r. odnowiono obraz Matki Boskiej Bogoryjskiej, a następnie mensę ołtarzową i tabernakulum.
Wiosną br. zostały wznowione prace konserwatorskie.
Przebiegają, jak stwierdza ksiądz proboszcz, bez zakłóceń i zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Prowadzona jest konserwacja całościowa ołtarza. Najpierw oczyszczono drewno i poddano impregnacji. Zabezpieczono je odpowiednimi środkami chemicznymi.
Drewno w ołtarzu głównym według oceny fachowców jest
w dobrym stanie. Wszystkie ubytki zostały uzupełnione
specjalną substancją, która wtryskiwana do środka utworzyła jednolitą masę z drewnem. Prace wykończeniowe
to malowanie, złocenie, srebrzenie. Zgodnie z umową
prace powinny zakończyć się do 20 października br.,
lecz wszystko wskazuje na to, że renowacja zostanie zakończona wcześniej. Obecnie, w końcu sierpnia, prace
są w ostatniej fazie. Elementy ruchome, które zostały
odwiezione do pracowni konserwatorskich w Krakowie
i Rzeszowie, też już wkrótce znajdą się w świątyni.
W kościele znajduje się wiele cennych zabytków.
Wszystkie już zostały skatalogowane, a dzięki temu wnętrze sanktuarium zostało wpisane do rejestru zabytków.
Wystrój świątyni to późny barok i rokoko, a piętrowy nagrobek fundatora Krzysztofa Podłęskiego i jego żony to
późny renesans. Został już opracowany kosztorys dalszych prac konserwatorskich. Oczywiście renowacji będą
poddawane kolejno elementy wystroju świątyni. Będą
odnawiane obrazy „Matka Boża z Dzieciątkiem w glorii
ze scenami z życia Marii” z XVII w. ze ściany południowej
prezbiterium oraz „Ostatnia Wieczerza” z XIX w. ze ściany
północnej nawy głównej, a także drewniane ołtarze boczne i ołtarz z kaplicy południowej – wszystkie z XVIII w.,
konserwacji zostanie poddana także ambona znajdująca
się w nawie głównej kościoła, chór i drewniany prospekt
organowy (bez samego instrumentu).
Ksiądz proboszcz podjął liczne działania, aby uzyskać
dodatkowe środki na remont. Teraz stara się o uzyskanie
funduszy na dalszą renowację z programów unijnych. Jeśli parafia uzyskałaby taką dotację, rozwiązałoby to wiele
problemów i pozwoliło wykonać wiele prac remontowych
w kościele i wokół niego. Wójt Gminy Bogoria Władysław
Brudek ma w najbliższym czasie przekazać z budżetu
gminy 40000 zł na prace konserwatorskie w naszej świątyni. Za sprawą księdza proboszcza powołano Fundację
„Przyjaciół Sanktuarium Ku Czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej”. Fundacja ma na celu podnosić
świadomość dotyczącą obrazu Matki Bożej Bogoryjskiej
u wiernych w kraju i za granicą oraz troszczyć się o renowację cudownego obrazu, wystrój sanktuarium w Bogorii
i jego otoczenie. Na numer konta Fundacji 979431000
52002020146470002 można wpłacać pieniądze, które
zostaną wykorzystane na jej cele statutowe.
jgt

PRZEDSTAWIAMY

NASZE
SANKTUARIUM
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EKOLOGIA

P

odczas III Wojewódzkiego
Święta Ekologii – Dożynki
Powiatu
Staszowskiego
– Dożynki Gminy Bogoria będzie
prowadzona zbiórka zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Zbiórka będzie się
odbywać od 6 do 8 września 2009 r.
przy stoisku Ekologicznego Związku
Gmin Dorzecza Koprzywianki. Baterie prosimy przynosić w woreczkach
rozdanych przez listonoszy.
Wraz z postępującym rozwojem
cywilizacji zwiększa się zapotrzebowanie na działania propagujące
ochronę środowiska. Współcześnie
ruch ten reprezentowany jest przez
wiele organizacji, stowarzyszeń
i grup ludzi. Działalność ta jest
również wspierana przez utworzo-

Mimo korzyści wynikających z jego
funkcjonowania okazało się, że nie
sprawdza się pod względem zbiórki surowców wtórnych. Mieszkańcy
niechętnie podchodzili do tematu segregacji odpadów. Pojemniki
przeznaczone do selektywnej zbiórki
pozostawały puste, gdy w koszach
brakowało miejsca na niesegregowane śmieci. M.in. taka postawa
doprowadziła do zmiany dotychczasowego sposobu odbioru śmieci.
W tej chwili związek likwiduje ogólnodostępne pojemniki i wyposaża
każde gospodarstwo w 120-litrowe
kosze i worki do selektywnej zbiórki. Ta radykalna zmiana nie cieszy
się entuzjazmem mieszkańców.
Brak aprobaty z ich strony związany jest z większymi kosztami wy-

Związek chętnie podejmuje kolejne wyzwania, nawiązuje współpracę
z nowymi klientami, stawia na dalszy
rozwój ZUOK w Janczycach. Ostatnie
plany dotyczące modernizacji wiążą
się z budową sortowni odpadów wyposażoną w ciąg do produkcji paliwa
alternatywnego.
Nieprzerwanie od kilkunastu lat
podejmujemy starania prowadzące
do rozwoju zrzeszonych gmin, dbamy o ich estetyczny wygląd, a przede
wszystkim o dobre samopoczucie
i zdrowie mieszkańców. Ten cel jest
dla nas najważniejszy.
Związek w lutym br. roku podpisał porozumienie „Zbierajmy zużyte
baterie” z Fundacją Ekologik, skierowane bezpośrednio do mieszkańców, którego głównym celem jest

OCHRONA ŚRODOWISKA PRIORYTETEM
W STRATEGII NASZEGO REGIONU

ny w 1994 roku Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.
W chwili obecnej zrzesza on 12 gmin
z trzech powiatów: opatowskiego,
sandomierskiego i staszowskiego,
położonych w województwie świętokrzyskim. Obszar związku obejmuje
powierzchnię 1068 km2, a zamieszkuje go 111 tysięcy osób.
Związek reprezentuje interesy
gmin, wspierając przedsięwzięcia
związane z ekologią. W 1996 roku
podjął działania mające na celu
uporządkowanie gospodarki odpadami na swoim terenie. Została
opracowana koncepcja międzygminnego systemu zbiórki odpadów. Jej
realizacja odbywała się przy pomocy
śmieciarek typu SM-11 i pojemników 2,2 m3. Zaletą były niskie koszty eksploatacji, ale przede wszystkim zadowolenie mieszkańców,
którzy mogli uporządkować swoje
gospodarstwa. W 2005 roku został
otwarty Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Janczycach, służący zagospodarowaniu odpadów pochodzących z gmin członkowskich.
Związek powoli wdrażał ludność
w nowy sposób odbioru śmieci i budził w nich świadomość potrzeby
dbania o porządek wokół domów.
W ten sposób przyczynił się do likwidacji dzikich wysypisk i poprawy
warunków życia mieszkańców. Taki
system obowiązywał przez 11 lat.
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nikającymi z funkcjonowania systemu. Niewątpliwym jego plusem
jest skłonienie mieszkańców do
segregacji odpadów. Szkoda tylko,
że musi być to egzekwowane przy
użyciu takich, a nie innych metod.
Za odbiór odpadów związek pobiera
stałą kwartalną opłatę i zobowiązuje się do comiesięcznego odbioru
niesegregowanych śmieci i worków
z posegregowanymi odpadami. Raz
w roku organizujemy także zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.
Działalność Związku promująca
segregację odpadów prowadzona
jest również w szkołach. Początki
edukacji ekologicznej sięgają 1995
roku. Akcja przynosi duże rezultaty
– w III edycji konkursu „Zbieramy,
segregujemy, przetwarzamy odpady”
zebrano łącznie 81400 kg surowców. Uczniowie chętnie biorą udział
w konkursie. My z kolei cieszymy
się, że taka akcja sprawia dzieciom
radość, a przy okazji uczymy, jak
dbać o środowisko.
Prowadzimy także działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Starania Związku w tej sprawie
umożliwiły budowę kilku oczyszczalni ścieków. W ostatnim czasie złożyliśmy wniosek o dotację na budowę
sieci kanalizacyjnej, modernizację
istniejących oczyszczalni i budowę
nowych.

ochrona środowiska naturalnego
poprzez wdrażanie prawidłowych
standardów postępowania ze szkodliwymi dla środowiska naturalnego
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, ze szczególnym
uwzględnieniem selektywnej zbiórki
u źródła.
Porozumienie podpisane przez
Zarząd Związku zobowiązuje do:
1. Wybrania lokalnych koordynatorów programu, którzy będą odpowiedzialni za współpracę z sekretariatem kampanii i koordynację
podejmowanych w ramach kampanii działań na terenie gminy.
2. Wskazania punktów zbiórki zużytych baterii, co najmniej dziesięciu, nie licząc szkół. Mogą to
być na przykład punkty sprzedaży detalicznej, urzędy pocztowe,
ośrodki kultury. Miejsca te muszą być często odwiedzane przez
społeczność lokalną, mieć dobrą
lokalizację, być widoczne i dobrze
oznakowane.
3. Przeliczenia baterii zebranych
w trakcje trwania kampanii tzn.
od 15 lutego 2009 r. do 31 października 2009 r., aby w miarodajny sposób można było określić
efekt rzeczowy kampanii.
4. Popularyzacji kampanii wśród
społeczności lokalnej na piknikach i innych imprezach organizowanych lokalnie.

REGULAMIN
„I BIEGU PO ZDROWIE
O PUCHAR WÓJTA GMINY BOGORIA”
I. TERMIN I MIEJSCE
7 września 2009 r., start i meta – plac szkoły
Bieg 2 km – start godz. 10:30
II. CEL
Popularyzacja biegania, zdrowego trybu życia
III. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii
28-210 Bogoria, ul. Spacerowa 3,
tel (015) 867 40 03
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Gminy w Bogorii
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
OSP w Bogorii
IV. WITRYNA BIEGU
www.gok-bogoria.pl
V. TRASA I DYSTANS
Trasa – asfalt 2 km – pętla, biegnie ulicami Bogorii
Południową i Kolejową. Oznaczanie trasy pionowymi
znakami co 300 m.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg na 2 km – od lat 11 (ukończone do dnia zawodów). Wymagane będzie złożenie pisemnej zgody rodziców lub pełnoprawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu i własnoręcznie podpisane oświadczenie
o zdolności do uczestnictwa w biegu na własną odpowiedzalność.
1. Zapisy, weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godz. 10:00
2. W biegu łącznie może wystartować do 50 osób.
3. Dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie
do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VII. KATEGORIE
Kat. I: 11-14 lat, Kat. II: 15-18 lat.
VIII. NAGRODY
Puchary, medale i nagrody, dyplomy za zajęcie I–III
miejsca dla zawodników, którzy ukończą bieg.
IX. ŚWIADCZENIA
Organizatorzy zapewniają:
1. Przebieralnie, szatnie.
2. Napoje na mecie.
3. Podstawową opiekę lekarską w czasie biegu.
X. LIMIT CZASU
30 minut – bieg na 2 km.
XI. CEREMONIA DEKORACJI ZAWODNIKÓW
Około godz. 13:00
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę przy ograniczonym ruchu ulicznym.
3. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych.
4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania
szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas
trwania biegu.
5. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu.
6. Osoby bez numeru startowego będą wykluczone
z biegu.
7. Uczestnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony, skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu.
9. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną
decyzje podejmuje organizator.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„OBIEKTYWEM MALOWANE”
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii ogłasza ekologiczno-krajobrazowy konkurs fotograficzny
,,Obiektywem Malowane” na zdjęcia o tematyce ekologicznej z terenu Gminy Bogoria. Konkurs ma
charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich chętnych.
Wywołane zdjęcia i ich zapis
na płycie CD należy dostarczyć
na adres: Domu Kultury, Przyborowice 31, 28-210 Bogoria – do
30 listopada 2009 r z dopiskiem:

ekologiczno-krajobrazowy konkurs
fotograficzny.
Cel konkursu to zachęcenie
wszystkich fotografujących do przedstawienia wszelkich proekologicznych
działań i zachowań oraz do udokumentowania piękna lokalnej przyrody.
Do zdjęć należy dołączyć metrykę zawierającą następujące dane:
- tytuł zdjęcia;
- miejsce jego wykonania;
- imię, nazwisko, wiek, adres autora
zdjęcia.

Jedna osoba może zgłosić do
konkursu max. 5 zdjęć o minimalnym formacie 10x15 cm. Nadesłane zdjęcia nie mogą naruszać
praw autorskich osób trzecich.
Komisja powołana przez organizatora dokona oceny zdjęć, przyznając nagrody w określonych kategoriach wiekowych.
Nadesłane zdjęcia konkursowe stają się własnością organizatora i mogą być przez niego
publikowane.

KURIER 15

URZĄD GMINY W BOGORII
STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOGORII
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W BOGORII
ZAPRASZAJĄ NA
III Wojewódzkie Święto Ekologii
Dożynki Powiatu Staszowskiego – Dożynki Gminy Bogoria
6-8 września 2009 r.
miejsce – Kompleks Boisk Szkolnych ZSO w Bogorii
godz. 10:00

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

10:30
11:45
12:00
13:00
14:00

godz. 15:00
godz. 15:30

godz. 19:30
godz. 21:00
godz. 21:15
godz. 10:00
godz. 10:30
godz. 11:30
godz. 12:00

godz. 10:00

godz. 17:00
godz. 19:00

6 września (niedziela)
– prezentacja stoisk z wyrobami ekologicznymi
– gminny konkurs wieńców dożynkowych
– prelekcje „Produkcja ekologiczna - rozwój gospodarstwa czy jego upadek” (prowadzenie
Beata Studzińska)
– powiatowy konkurs wieńców dożynkowych
– przemarsz korowodu dożynkowego z orkiestrą dętą do kościoła
– uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii
– przemarsz korowodu dożynkowego na plac szkolny
– uroczyste otwarcie dożynek, wystąpienia Wójta Gminy Bogoria, Starosty Staszowskiego
i zaproszonych gości
– ogłoszenie wyników konkursów wieńców dożynkowych oraz „Piękna i bezpieczna zagroda –
przyjazna środowisku”, wręczenie dyplomów i nagród
– występy artystyczne:
zespół ludowy ,,Sami Swoi” z Wysók Średnich
zespół ,,Fahrenheit” z GOK w Klimontowie
zespół ,,Standard”
– gwiazda wieczoru – zespół „KRYWAŃ”
– pokaz sztucznych ogni
– zabawa z zespołem muzycznym “Standard” (do godz. 24:00)
7 września (poniedziałek)
– dzień sportowo rekreacyjny
– lekcje przyrody pt. „Przyroda - zjawiska nieznane”, “Oskar odkrywa tajemnice lasu” –
prowadzenie Beata Antoszewska, Okręgowa Liga Ochrony Przyrody w Kielcach
– „I Świętokrzyski Bieg Po Zdrowie” o puchar Wójta Gminy Bogoria
– wręczenie pucharów i nagród
– pokaz mody ekologicznej wg projektu Natalii Paczkowskiej
– konkurs mody „Ikona ulicznego stylu młodzieżowego”
– wręczenie nagród.
– zabawa z „didżejem”
– zabawa z zespołem muzycznym “PRELUDIUM” (do godz. 22:00)
8 września (wtorek)
– malarski plener uliczny „Ulubione spojrzenia z przyrodą w tle”
– ekologiczny konkurs plastyczny
– wędkarstwo – sposób na zdrowy wypoczynek (prelekcje, spotkania, prezentacja stoiska koła
Polskiego Związku Wędkarskiego „Nad Czarną” w Staszowie)
– zabawa z „didżejem”
– występ zespołu „POSTMAN”
– występ zespołu „ANTRAKT” (do godz. 22:00)

Ponadto w programie: • wesołe miasteczko, pokazy strażackie
•Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki organizuje od 6 do 8 września
zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego oraz 6 września (niedziela) zbiórkę baterii
Wydawca:
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii

pismo samorządu gminy bogoria

28-210 Bogoria, ul. Spacerowa 3
tel. (015) 867 41 65, (015) 867 40 03
email: gok0@gazeta.pl
www.gok-bogoria.pl www.ekologicznabogoria.pl

KURIER

Druk:
TELTAR s.c. Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a, tel. (015) 823 40 21

Sﬁnansowano ze środków
Programu Integracji Społecznej
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