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Święta Bożego Narodzenia w naszej
kulturze są okresem szczególnym. To nie
tylko głęboko zakorzeniona tradycja, lecz
także czas wyjątkowych przeżyć duchowych.
Spędzimy je w gronie rodziny i przyjaciół.
Na
te
wyjątkowe
dni
Wszystkim
Mieszkańcom Gminy Bogoria i Gościom
spędzającym Święta w naszym regionie
radości, spokoju, szczęścia i wszelkiego
dobra
życzy Redakcja

Korzystając z okazji,
że to okr es świąteczny,
chciałbym złożyć
Wszystkim Mieszkańcom
Gminy Bogoria
życzenia zdr owia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności
na czas tych wyjątkowych
Świąt Bożego Nar odzenia
a także na cały 2010 r ok
Wójt Gminy Bogoria
Władysław Brudek

WYDARZENIA

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ
Obchody 100 rocznicy urodzin Pani Wiktorii Gawlik rozpoczęły się już
dzień wcześniej. W wigilię urodzin uroczystą mszę świętą w intencji Jubilatki w jej domu odprawił ksiądz Jerzy Kubik – proboszcz parafii św. Mikołaja
w Kiełczynie.
Pani Wiktoria Gawlik urodziła się 12 października 1909 roku w Woli Malkowskiej i tu spędziła całe swe życie. Pani Józefa – z domu Batóg – w 1930
roku wyszła za mąż za Jana Gawlika. Urodziła troje dzieci, ma pięcioro wnuków, doczekała się dziesięciorga prawnuków i jednego praprawnuka. Jak na
taki wiek cieszy się dobrym zdrowiem fizycznym i jest sprawna intelektualnie. Jeszcze dwa lata temu mieszkała samodzielnie w swoim domu. Obecnie
opiekuje się nią rodzina pana Macieja Staniszewskiego.
Należy jednak zauważyć, że Jubilatka jest siostrą pani
Józefy Batóg, która również dożyła sędziwego wieku i w
2004 roku obchodziła setną rocznicę urodzin.
W dniu urodzin – 12 października 2009 roku – Czcigodną Jubilatkę odwiedzili dostojni goście: wójt Gminy
Bogoria Władysław Brudek, kierownik USC w Bogorii
Stefan Irek oraz zastępca kierownika Terenowej Placówki KRUS w Opatowie Robert Szwagierczak. Wszyscy oni składali Jubilatce życzenia dalszych długich lat
życia w dobrym zdrowiu oraz wręczyli upominki.
Redakcja „Kuriera Bogoryjskiego” również przyłącza się do życzeń dla Czcigodnej Jubilatki i życzy wielu lat w zdrowiu i radości.
jgt

SPRZĄTANIE ŚWIATA
PO RAZ XVI
Już kolejny raz w Polsce – i również w naszej gminie – podjęto akcję „Sprzątanie świata – Polska
2009”. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Pomagamy Ziemi – codziennie”. W akcji tej wzięli
udział uczniowie szkoły podstawowej i zespołu szkół.
Tegoroczna akcja skupiała się
głównie na sprzątaniu lasów, ale
oczywiście uczniowie miejscowych
szkół pod kierunkiem nauczycielek:
Krystyny Szczepańskiej i Barbary
Sajda sprzątali śmieci, a oddelegowani przez Urząd Gminy pracownicy
współdziałali z nimi.
Interesujące jest to, o czym niestety wszyscy nie wiedzą – a powinni: że jeśli śmieci zostaną przez
mieszkańców wysypane do lasu na
terenie gminy, to pracownicy leśni
uprzątną je, ale kosztami zostanie
obciążona gmina, na której terenie
lasy się znajdują. Czyli za uprzątnięcie śmieci w lasach zapłacimy
wszyscy, a przecież śmiecą tylko
niektórzy.
jgt
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XVIII FINAŁ

Gmina Bogoria nadal będzie grać
z Wielką Orkiestrą. Przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Bogorii utworzył
się sztab XVIII finału, za którego odpowiedzialność ponosi Zofia-Ligia
Janda.

Współorganizatorami akcji na
terenie gminy Bogoria są: Zespół
Szkół Ogólnokształcących, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz
Jednostka OSP w Bogorii.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do pomocy przy organizacji finału
oraz do kwestowania 10 stycznia
2010 roku.
Tradycyjnie odbędzie się licytacja
podarowanych prac plastycznych,
będą słodycze, koncert muzyczny
oraz wiele innych niespodzianek.
Wieczorem na rynku w Bogorii tradycyjnie światełko do nieba. Oby udało
się pobić zeszłoroczną zebraną kwotę: 8.734,72 zł.
ZLJ

DOMARADZICE
– AKTYWNA WIOSKA
W świetlicy wiejskiej OSP w Domaradzicach odbyło 18 października
2009 roku się święto „Pieczenie Ziemniaka”. Społeczność wioski skorzystała z możliwości pozyskania środków z Programu Integracji Społecznej
i w Ramach Aktywizacji Społeczności Wiejskiej przygotowała program
imprezy oparty na kultywowaniu dawnych tradycji.
W programie święta ziemniaka odbył się konkurs skrobania ziemniaka,
degustacja jadła wiejskiego, przejażdżki bryczką – oczywiście nie obyło się
bez tradycyjnego ogniska.

WYDARZENIA

BY NIE ZAPOMNIEĆ O PRZESZŁOŚCI
„Nie oderwiemy się od przeszłości.
Nie pozwolimy jej sobie wyrwać
z duszy.”
Te słowa Karola Wojtyły stanowiły motto obchodów 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w naszej gminie. Zgodnie z utrwaloną już w Bogorii tradycją, najpierw
w kościele parafialnym została odprawiona msza w intencji Ojczyzny.
Ksiądz proboszcz Andrzej Wierzbicki wygłosił homilię, w której nawiązał
do trudnej historii naszego narodu.
Następnie wszyscy przeszli do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Tu, w pięknie na tę okoliczność udekorowanej sali, odbyła się
uroczysta akademia. Do zebranych
zwrócił się dyrektor szkoły Zdzisław
Komór, który przypomniał zgromadzonym polską drogę do wolności.
Młodzież gimnazjalna zaprezentowała montaż słowno–muzyczny na
temat naszej przeszłości, a do występu została przygotowana przez
Edytę Utnik, Agnieszkę Foryś, Małgorzatę Gul oraz Krzysztofa Drozda.
Zaśpiewano wiele pieśni patriotycznych. Słuchaczom ze wzruszenia nieraz zakręciła się łezka w oku, a niektórzy po cichutku, żeby ich nikt nie
usłyszał, wtórowali młodzieży. Młodzi
ludzie ubrani w piękne stroje zatańczyli dwa nasze narodowe tańce poloneza i mazura. Występy młodzieży
nagrodzono gromkimi brawami.
Wójt gminy Władysław Brudek
serdecznie podziękował nauczycielom i młodzieży za tak wspaniale
przygotowany program artystyczny.
Nawiązał również do wcześniejszych
wystąpień, czyli homilii księdza proboszcza oraz przemówienia dyrektora szkoły. W swojej wypowiedzi zwrócił jednak uwagę na dzień dzisiejszy
gminy i całej Polski, na naszą przynależność do Unii Europejskiej i wynikające z tego korzyści. Mówił o inwestycjach, jakie w Gminie Bogoria
są planowane na najbliższe lata i jak
one zmienią oblicze naszej miejscowości, a co za tym idzie pozwolą
lepiej i spokojniej żyć mieszkańcom
całej gminy. Wypowiedź wójta wprawiła wszystkich w optymistyczny,
świąteczny nastrój.
jgt
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W NIEDŹWIEDZIU
Rok szkolny w Publicznej Szkole
Podstawowej w Niedźwiedziu dawno
rozpoczęty. Codzienną naukę urozmaicają uroczyste akademie i okolicznościowe imprezy szkolne. Już
w październiku wszyscy uczniowie
uczestniczyli w ognisku przygotowanym z okazji Dnia Chłopaka. Po
upieczeniu kiełbasek i ziemniaków,
pod opieką swoich nauczycieli dzieci
udały się do szkoły na dyskotekę.
Dzieci z klas starszych przygotowały 12 listopada uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. W piękny i czytelny
sposób dla młodszych kolegów upamiętniły odzyskanie przez Polskę
wolności po 123 latach niewoli.
W trakcie akademii uroczyście rozbrzmiewał „Mazurek Dąbrowskiego”
i inne pieśni patriotyczne.
Do szkolnej społeczności po uroczystym ślubowaniu dołączyli 13 listopada uczniowie klas pierwszych.
Pierwszaki w trakcie występów wy-
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kazali się talentami aktorskimi i wokalnymi oraz doskonałą wiedzą o Ojczyźnie. Pani dyrektor mgr Bożena
Waga pasowała na ucznia każdego
pierwszaka za pomocą „historycznego” ołówka pamiętającego zapewne
pasowanie na uczniów niektórych
rodziców obecnych pierwszaków.
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci
podpisały się pod tekstem ślubowania, otrzymały pamiątkowe dyplomy
i rogi obfitości. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem
i wesoła zabawą.
Wszyscy bardzo żałujemy, iż
w bieżącym roku przy naszej szkole
nie funkcjonuje przedszkole. Z przyjemnością wspominamy miłe chwile,
wspólnie spędzone w „Wakacyjnym
miniprzedszkolu”, które funkcjonowało dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków pozyskanych
z PPWOW. Zabawa w przedszkolu
była fantastyczna, o czym świadczą
uśmiechnięte buzie dzieciaków.

Z

espół placówek oświatowych w Szczeglicach
tworzą: Publiczna Szkoła
Podstawowa – do której obecnie
uczęszcza 90 uczniów kl. I–VI oraz
Publiczne Przedszkole – jeden oddział: 23 dzieci.
Oprócz zajęć lekcyjnych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:
koła przedmiotowe, sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie są
dowożeni do i ze szkoły gimbusem
szkolnym, w którym mają zapewnioną opiekę nauczycieli. W szkole
prowadzone jest dożywianie. Większość, bo aż 80% dzieci korzysta
z darmowych posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii.
Dzięki staraniom organu prowadzącego – Wójta Gminy Władysława
Brudka – budynek szkoły przeszedł
generalny remont w 2006 roku,
dobudowana została nowoczesna
sala gimnastyczna z zapleczem,
boisko do piłki nożnej z trybunami,
podjazd dla osób niepełnosprawnych. W 2008 r. powstał plac zabaw dla dzieci. Obecnie sale lekcyjne wyposażone są w nowe meble,
sprzęt audiowizualny, pomoce
dydaktyczne. W 2005 r. placówka
otrzymała pracownię komputerową
ze środków EFS.
Zespól Placówek Oświatowych
w Szczeglicach realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię
Europejską, dzięki którym uzyskuje
dodatkowe środki finansowe i wzbogaca ofertę szkoły, a są to:
• Rządowy Program „Wyrównania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży” w 2007 r. i 2008 r.
Dzięki tym programom uczniowie
korzystali z dodatkowych zajęć
rozwijających
zainteresowania
i uzdolnienia, cyklicznie odbywały
się wyjazdy na Pływalnię „Delfin”
do Połańca. Wzmocniona została
rola przedszkola, gdyż wydłużony
został czas pracy o 2 godz. (do
godz. 15);
• Dzięki realizacji Programu Integracji Społecznej uczniowie naszej placówki uczestniczyli w licznych bezpłatnych wycieczkach:
wrzesień 2008 r.: 3-dniowy pobyt
w Zakopanem dla uczniów kl. IV–
–VI, czerwiec 2009 r.: wycieczka
do Bałtowa dla przedszkolaków
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i uczniów kl. I, wrzesień 2009 r.:
2-dniowy pobyt w Bukowinie Tatrzańskiej dla uczniów kl. IV-VI;
• Projekt „Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy”;
• Obecnie realizowany program „Radosna Szkoła”;
• „Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji Na Obszarach Wiejskich” – dzięki realizacji
tego Programu placówka otrzymała środki w wysokości 19 400 zł
na zakup pomocy dydaktycznych.
Uczniowie biorą udział w licznych
konkursach i zwodach organizowanych na terenie szkoły i na zewnątrz,
odnoszą liczne sukcesy.
W 2009 r. 4-osobowa drużyna
zajęła II miejsce w gminnym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym, uczennice
kl. V zajęły I miejsce w gminnym
i II w powiatowym konkursie Wiedzy Przeciwpożarowej. Corocznie
uczniowie biorą udział w etapie
gminnym i powiatowym Konkursu
Humanistycznego i Matematyczno–Przyrodniczego
organizowanych przez Kuratorium Oświaty,
Festiwalu Kultury Szkół oraz wielu
konkursach plastycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii. Dużym sukcesem
było zajęcie w 2008 r. I miejsca
w konkursie Ekologicznego Związku
Gmin Dorzecza Koprzywianki polegającym na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.
Bardzo dobrze układa się
współpraca ze środowiskiem lokalnym. W placówce odbywa się
wiele uroczystości i imprez, w których uczestniczą przedstawiciele
władz terytorialnych oraz rodzice.
Były to m.in.: Gminna Uroczystość
Dnia Edukacji Narodowej (październik 2008), Spotkanie Opłatkowe
dla osób starszych i samotnych
z udziałem księży (grudzień 2008),
Rocznica Powstania Styczniowego
i bitwy pod Szczeglicami (styczeń
2009). Rodzice chętnie uczestniczą
w życiu szkoły, włączając się w organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych.
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczeglicach to placówka przyjazna
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
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POWIATOWY
KONKURS
PIOSENKI
RELIGIJNEJ
Do udziału w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II już tradycyjnie zgłosiło się wielu chętnych. Reprezentowane były szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie oraz domy kultury z całego powiatu. Uczestnicy
przybyli wraz z opiekunami.
Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych. W tym roku ze względu na prace remontowe w GOK–u
w Bogorii konkurs odbywał się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. Dyrektor szkoły Zdzisław
Komór bardzo gościnnie przyjął wszystkich uczestników. Organizacją oczywiście zajmowali się pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury z dyrektor Zofią Ligią Jandą na czele, a patronowała temu Parafia Rzymsko–Katolicka w Bogorii.
Swoją obecnością zaszczycili uczestników konkursu księża
z okolicznych parafii: ks. prałat Stanisław Wiktor, ks. kanonik Andrzej Wierzbicki, ks. Wiesław Józef Grzegorczyk, ks.
Mariusz Sobina oraz ks. Andrzej Łach. Nad oprawą muzyczną
całości czuwał Krzysztof Laskowski. Wykonawcy wszystkich
kategorii wiekowych: soliści, zespoły wokalne i instrumentalno–
–wokalne wspaniale zaprezentowali się na scenie. Jury miało
dylemat, jak wyłonić laureatów, aby uporać się z tym problemem zdecydowano o przyznaniu niektórych miejsc ex aequo.
W I kategorii wiekowej – klas I – III ze szkół podstawowych
– I miejsce zajął Kamil Kućma z Niedźwiedzia, II – Agnieszka Kowalska ze Staszowa i Anna Marcinkowska z Bogorii,
a III – zespół wokalny z Bogorii, który w strojach ludowych
zaśpiewał piosenkę „Hej, Baco!”. Dwa wyróżnienia przypadły
dla Ady Banasiewicz ze Staszowa i „Tria” z Bogorii.
W II kategorii wiekowej – uczniów szkół podstawowych
klas IV–VI – miejsce I przyznano Elizie Tutak z Czajkowa oraz
Dominice Stolickiej z Łubnic, II miejsce przypadło zespołom
„Hosanna” ze Staszowa i „Duetowi L–B” również ze Staszowa, natomiast III – „Szkolnym Nutkom” z Ujazdu oraz Monice
Szemraj i Weronice Ozdobie ze Szczeglic.
III kategoria to młodzież gimnazjalna. W tej grupie I miejsce wyśpiewała Paulina Dąbrowska z Bogorii, II – Agnieszka
Krzyżanowska też z Bogorii i Patrycja Prus z Rytwian, III – Monika Grabowska również z Rytwian oraz Aleksandra Rogala
z Czajkowa.
W kategorii IV – szkół średnich – przyznano I miejsce Indze
Golance i Justynie Gawłowskiej z LO w Staszowie, II – Elwirze Bonarek oraz Annie Kozub również z LO w Staszowie,
natomiast III miejsce wywalczyła Aleksandra Skowron z LO
w Bogorii.
Wszyscy uczestnicy sympatycznie spędzili czas w przerwie
konkursu, kiedy oczekiwali na werdykt jury, a to dzięki księdzu Grzegorczykowi z Iwanisk, który akompaniowal młodzieży
do śpiewu na gitarze. Na zakończenie laureaci oraz pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.
Organizatorzy mają nadzieję, że niektórzy wrócą na konkurs za rok – starsi i sprawniejsi wokalnie.
jgt
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WYSTAWY
W „STODOLE”
W słynnej już „Stodole” – pracowni artystycznej Władysława Sadłochy w Wysokach Małych – odbył się 3 października 2009 roku wernisaż wystawy malarstwa obrazów Ewy
Kochanowskiej. Pochodząca z ziemi bogoryjskiej artystka
jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu koło Bochni. Przez ostatnie lata wykonywała projekty
sztuki użytkowej. Po powrocie z Krakowa w rodzinne strony,
za namową dyrektor GOK w Bogorii Zofii-Ligii Jandy wróciła
do malarstwa i tkania gobelinów. Wystawa w Stodole to druga wystawa prac Pani Ewy, w nowo prezentowanych pracach
dominował temat jesieni. W takim też wystroju przygotowanym przez artystkę z kwiatów i owoców jesiennych można było
spędzić nastrojowy jesienny wieczór artystyczny.
Wśród gości wieczoru „Stodoły” był europoseł Czesław
Siekierski. Zakończenie i podsumowanie sezonu „Stodoły”
odbyło się 8 listopada 2009 roku. Tego dnia odbyła się wystawa prac malarstwa Feliksa Skowrona ze Szczeglic o bliskiej
mu tematyce malarstwa patriotycznego oraz koncert Kapeli
Estradowej Ziemi Staszowskiej.
ZLJ

ŚWIĘTOKRZYSKA
KONKURS FOTOGRAFICZNY
POTRAWA ŚWIĄTECZNA
ROZSTRZYGNIĘTY
Konkurs
fotograficzny
„Obiektywem
malowane”,
który ogłoszony był w poprzednim numerze Kuriera, został
już rozstrzygnięty.
Nagrodę przyznano
Pani Żanecie Górskiej
z Bogorii.
Przedstawiamy obok
nagrodzone zdjęcia.

Rozpoczęła się IV edycja konkursu kulinarnego ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyska potrawa świąteczna”. Po
przeprowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Bogorii konkursie kulinarnym w gminie Bogoria,
do dalszego etapu zakwalifikowano potrawy zgłoszone przez Ewę Kochanowską. Roladki z indyka
przekładane kaszą, smaczna „ryba Ewy”, ryba
bogoryjska w kapuście – to propozycje pani Ewy
oparte na babcinych przepisach. Wszystkich zainteresowanych świątecznymi przepisami zapraszamy na stronę internetową www.gok-bogoria.pl,
gdzie umieszczone są przepisy z kilku lat. A na
tegoroczne święta Bożego Narodzenia polecamy
szczególnie „Rybę bogoryjską w kapuście”!
SKŁADNIKI:
1 kg świeżej ryby np. karpia, 1 główka kapusty
włoskiej, 3 duże marchewki gotowane, 1 puszka
kukurydzy, majonez domowy, sól, pieprz, pieprz
ziołowy i zioła do smaku, olej.
PRZYGOTOWANIE:
Rybę patroszymy i skrobiemy łuskę, kroimy
w paski i posypujemy solą i ziołami. Na patelni
rozgrzewamy olej i lekko obsmażamy rybę. Przekładamy na talerz. Kapustę nacinamy jak na gołąbki i obgotowujemy w całości. W przestudzone
liście zawijamy upieczone kawałki ryby, ugotowaną marchew ścieramy na dużych oczkach i posypujemy nią rybne roladki. Polewamy 2 łyżkami
majonezu, posypujemy pieprzem, dekorujemy
kukurydzą.
Smacznego!
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JAN PAWEŁ II PATRONEM
LICEUM I GIMNAZJUM
Uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia sztandaru miała miejsce 8 października 2009 roku w Bogorii. Patron szkoły, jak
twierdzi młodzież, został wyłoniony w drodze
głosowania. Kandydatami na patrona oprócz
Papieża – Polaka byli Józef Piłsudski, Stefan
Żeromski i Maria Skłodowska-Curie. Jednak
młodzież zdecydowała, że to właśnie Jan Paweł II jest dla nich wzorem do naśladowania.
Dzień był ciepły i słoneczny, jak na wyjątkową okazję przystało, prawdziwa polska złota jesień. O godz. 12 w kościele parafialnym
rozpoczęła się msza św., w której wzięli udział
uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni
goście oraz delegacje uczniów i nauczycieli
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie,
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Osieku i Publicznej Szkoły Podstawowej z Czajkowa (wszystkie te szkoły noszą imię Jana Pawła II). Mszę św. odprawił i homilię wygłosił
biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.
Biskup, kierując swe słowa do młodzieży, zauważył aby poza nauką młodzi ludzie nie trwonili czasu, lecz zawsze byli pracowici i otwarci
na drugiego człowieka, podobnie jak to czynił
patron ich szkoły Jan Paweł II. Na zakończenie został poświęcony sztandar.
Po mszy św. wszyscy z kościoła przeszli
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i tam
wzięli udział w dalszej części uroczystości.
Konferansjerami prowadzącymi całość byli
nauczyciele: Anna Sobczyk i Piotr Adamczyk. Najpierw zabrał głos dyrektor Zdzisław
Komór, który powitał przybyłych gości: ks.
biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, wicemarszałka województwa Zdzisława Wrzałka,
wicewojewodę Piotra Żołądka, wizytatora
Jerzego Łodygowskiego, ks. dziekana Henryka Kozakiewicza, Wójta Gminy Władysła-

8

KURIER

wa Brudka, przewodniczącego Rady Gminy
Zygmunta Madeja, przybyłych księży, obecnego i poprzedniego proboszcza oraz wójtów,
burmistrzów, dyrektorów szkół, przedszkoli,
poradni pedagogicznej, emerytowanych nauczycieli oraz uczniów wraz z nauczycielami.
Kończąc swe wystąpienie, skierował do młodzieży następujące słowa: „Pod tym sztandarem łatwiej będzie Wam znosić trudy dnia,
aby odnieść sukces.”
Później odczytano życiorys patrona szkoły oraz dwie uchwały Rady Gminy Bogoria
o nadaniu imienia Jana Pawła II Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum. Następnie rodzice przekazali sztandar dyrektorowi szkoły,
a ten przekazał go młodzieży. Uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, po
raz pierwszy na nowy sztandar szkoły.
Po ślubowaniu ks. biskup w obecności
dostojnych gości poświęcił tablicę pamiątkową wmurowaną na terenie szkoły, a młodzież
wysłuchała fragmentu kazania Jana Pawła
II, które zostało wygłoszone przed laty do
młodzieży i nauczycieli w Łowiczu, ale nic nie
straciło ze swej aktualności. Papież zwracając się wtedy do ludzi młodych powiedział:
„Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat,
ale kochających swój kraj”. Piękne i jakże
prawdziwe słowa.
Następnie zabierali głos zaproszeni goście, składając życzenia uczniom i pedagogom z okazji nadania szkole imienia. W części artystycznej młodzież pięknie zatańczyła
poloneza.
Uroczystość była podniosła i bardzo wzruszająca. Młodzież na pewno długo będzie ją
wspominać. Nauczycielom i dyrekcji należą
się wyrazy uznania za wspaniałe przygotowanie imprezy.
jgt
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fot. A. Sochacki

Prezentacja stoisk z wyrobami ekologicznymi, wystawa wieńców dożynkowych, galeria prac miejscowych
twórców oraz występy zespołów wokalnych i muzyczno–
–wokalnych – to tylko niektóre z atrakcji, które towarzyszyły III Wojewódzkiemu Świętu Ekologii, Dożynkom
Powiatu Staszowskiego i Dożynkom Gminy Bogoria.
Świętowanie rozpoczęto o godz. 10. Już wtedy pojawiły się na placu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bogorii pierwsze stoiska z wyrobami ekologicznymi.
Ustawione zostały stoiska z wiejskim jadłem,. Można
było spróbować chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, kaszy jęczmiennej ze śliwkami, a nawet patisona
konserwowego lub kiszonego. Pojawiły się też wspaniałe regionalne pierogi. Prezentowane były wyroby wikliniarskie, wyszywane krzyżykowo obrazy, prace na szkle,
a nawet okazy kamieni szlachetnych.
Po uroczystej mszy korowód dożynkowy przybył na
plac szkolny i wtedy nastąpiło otwarcie dożynek. Obecni
byli wójt gminy Władysław Brudek, starosta Romuald
Garczewski, wicewojewoda Piotr Żołądek, wicemarszałek Marek Gos oraz poseł na Sejm RP Andrzej Pałys.
Starostowie dożynek – Małgorzata Madej i Sławomir
Suchojad – przekazali chleby dożynkowe przybyłym
gościom. Pod koniec uroczystości pojawili się jeszcze
dwaj posłowie na Sejm RP – Przemysław Gosiewski
i Krzysztof Lipiec.

WIELKIE
ŚWIĘTOWANIE

fot. A. Sochacki

fot. A. Sochacki
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Rozstrzygnięto konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku”: I miejsce zajęli Anna
i Zygmunt Jakubikowie z Niemścic w gminie Staszów,
a II-gie przypadło Marii Dróżdż ze Strzegomia w gminie
Rytwiany. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu powiatowego na wieniec dożynkowy. I tak I miejsce
i 750 zł otrzymała gmina Połaniec, II miejsce oraz 600
zł gmina Osiek, III miejsce i 500 zł uzyskała gmina Łubnice. Wyróżnieniami i kwotami w wysokości 400 zł nagrodzono wieńce z Rytwian, Oleśnicy, Bogorii i Staszowa. Rozstrzygnięto również konkurs gminny na wieniec
dożynkowy: I miejsce zajęły Moszyny i dostały nagrodę
w wysokości 400 zł, II miejsce i 300 zł – Malkowice,
a III miejsce i 250 zł – Gorzków. Pozostałe miejscowości za udział w konkursie otrzymały od Urzędu Gminy
po 200 zł.
Jak na dożynki przystało, prezentowano sprzęt rolniczy z Agromy Kielce, z Zespołu Szkół Rolniczych im.
Adolfa Dygasińskiego – Centrum Szkolenia Rolniczego
w Sichowie Dużym oraz „Gatry” z Malkowic – miejscowego producenta kosiarek rotacyjnych.
W ramach ochrony środowiska przy stoisku Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zbierano
zużyte baterie i niesprawny już sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Uroczystości dożynkowe zakończyły się występami zespołów. Gwiazdą wieczoru był zespół „Krywań”. Późnym
wieczorem odbył się, cieszący się dużym powodzeniem
wśród widzów, pokaz sztucznych ogni. Zabawa taneczna
na świeżym powietrzu trwała do póżnych godzin.
jgt
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I ŚWIĘTOKRZYSKI
BIEG PO ZDROWIE
Drugi dzień III Wojewódzkiego Święta Ekologii – zorganizowanego już tradycyjnie w Bogorii –
przebiegał pod znakiem rekreacji i sportu. Oprócz
zajęć z przyrody dla uczniów i pokazu mody ekologicznej odbyły się zaplanowane wcześniej imprezy
sportowe. W biegach uczestniczyli uczniowie ze
szkół podstawowych z całej gminy oraz młodzież
gimnazjalna i licealna.
Cykl imprez biegowych został rozegrany jako
„I Świętokrzyski Bieg Po Zdrowie” i przeprowadzony był w IV kategoriach wiekowych. Nagrodami dla uczestników były medale, dyplomy, a dla
wszystkich tych, którzy zajęli I miejsca – puchary
ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Bogoria Władysława Brudka.
Na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
zebrało się wielu uczestników i kibiców, nawet
deszcz nie przeszkodził w przeprowadzeniu biegów. Zawodnicy z dużym zaangażowaniem walczyli na swoich trasach biegowych. Zwyciężyli
najlepsi.
Uczniowie z klas I i II biegli na dystansie 300
m. W grupie dziewczynek I miejsce zajęła Wiktoria Witkowska, II – Paulina Chrzanowska, a III
– Weronika Malinowska, wśród chłopców I miejsce zajął Damian Stępień, II – Mateusz Łoch,
a III – Kamil Stępień.
Uczniowie klas III i IV mieli do pokonania 600
m. W tej kategorii wiekowej pierwsza była Marta
Batóg, druga Małgorzata Kuźma, trzecia Karolina Gondek; z chłopców pierwsze miejsce zajął
Wojtek Przytuła, drugie Paweł Dąbrowski, a trzecie Arek Lasota.
Wśród dziewcząt z klas V–VI pierwsze miejsce
zajęła Magdalena Szymańska, druga była Kinga
Fitek, a trzecia Julia Pruś. Z chłopców najlepszy
był Sebastian Grzesik i to on zajął I miejsce, na
drugim uplasował się Michał Sinkowski, a na
trzecim Jarosław Kijanka.
Trasa biegu ulicznego prowadziła przez ulice:
Leśną, Kolejową i Południową. Na tej trasie najlepsze w grupie gimnazjalistek były: Jolanta Lelakowska, która zajęła I miejsce, Weronika Wzorek – zajmując II miejsce i Aneta Gołyska, która
zdobyła III miejsce. Na pierwszym miejscu wśród
gimnazjalistów przybiegł Tomasz Kaleta, na drugim Grzegorz Zamiela, a na trzecim Kamil Jurkowski. Wszyscy oni przebiegli dystans 1500 m.
Organizatorzy mają nadzieję, że za rok do nastolatków dołączą dorośli, którzy także wezmą
udział w biegu ulicznym i wypadną nie gorzej od
młodzieży.
jgt
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NEKROPOLIE – MIEJSCA PAMIĘCI
Kiedy zbliża się jesień, myśli nas wszystkich kierują się ku przemijaniu – co związane jest z obchodzonym
Świętem Zmarłych, bo przecież trzeba sprzątnąć mogiły,
kupić znicze oraz kwiaty, a wreszcie pięknie przystroić
groby naszych bliskich.
W naszej gminie są cmentarze ze starymi, zabytkowymi nagrobkami – przy kościołach w Szczeglicach, Kiełczynie, Bogorii czy Niemirowie. W Kolonii Pęcławskiej na
miejscu starego cmentarza ewangelickiego pozostał zagajnik, a po kirkucie w Bogorii nie ma już śladu. Ale jest
też wiele tablic, krzyży, kapliczek upamiętniających liczne
wydarzenia historyczne. Warto o nich pamiętać, zatrzymać się przy nich na chwilę, powspominać.
Cmentarz parafialny w Szczeglicach, położony malowniczo na wzniesieniu w pewnej odległości od świątyni, to
prawdziwe muzeum na wolnym powietrzu. Jest tu wiele
zabytkowych nagrobków pochodzących z miejscowych
warsztatów ludowych artystów, ale znajdują się też pomniki nagrobne przywiezione z miejskich pracowni rzeźbiarskich. Najstarsze nagrobki okolicznej szlachty i ziemian
są klasycystyczne. W 1881 r. dla rodziny Rohozińskich
wybudowano w centralnej części kaplicę grobową. W tej
właśnie kaplicy cmentarnej spoczywa również legionista

fot. Sz. Wrzosek

z 1915 r. kapitan Kazimierz Herwin Piątek, zmarły w wyniku odniesionych ran – o czym informuje tablica pamiątkowa umieszczona na zewnątrz.
W Kiełczynie cmentarz usytuowany jest obok kościoła – wyraźnie oddziela się tu część nowa nekropolii od
tej starszej. Zachowało się kilkanaście nagrobków o ludowych wpływach wykonanych przez miejscowych kamieniarzy. Najstarsze kamienne nagrobki znajdują się w bliskim sąsiedztwie świątyni. Z 1866 r. pochodzi pomnik
nagrobny Ignacego i Antoniny Rudzkich, wykonany w stylu
neoklasycystycznym. Nieco późniejszy – bo z 1880 r. – Julianny Ozdzyńskiej prezentuje styl eklektyczny, a w stylu
romantycznym został wybudowany nagrobek Michaliny
Wiktorowskiej datowany na 1888 r. Wszystkie wykonano
z piaskowca. Wśród mogił żołnierskich warto zwrócić uwagę na grób księdza kapelana, kapitana rezerwy Wojska
Polskiego Józefa Witkowskiego, który zginął we wrześniu
1939 r. w Sandomierzu.
Na cmentarzu w Niemirowie, który jest stosunkowo
młody, najwięcej jest współczesnych pomników nagrobnych, chociaż jest też wiele mogił ofiar II wojny światowej.

Cmentarz położony naprzeciwko kościoła zwraca uwagę
swoim wyglądem.
Bogoryjska nekropolia jest największa, z ładnie usytuowanymi alejkami. Obok nowych nagrobków widoczne
są też stare zabytki sztuki kamieniarskiej. Wiele z nich
pochodzi z warsztatów miejscowych rzeźbiarzy ludowych.
Pojawiały się na okolicznych cmentarzach do czasu, kie-

fot. Sz. Wrzosek

dy to zostały wyparte przez nagrobki betonowo–lastrikowe i granitowe. Bogorianie ogromnym sentymentem darzą pomnik poświęcony poległym legionistom Marszałka
Piłsudskiego z 1915 r. i zapalają przy nim znicze, a młodzież szkolna porządkuje to miejsce. Na naszą uwagę
zasługuje mogiła ks. Jakuba Murzyńskiego – uczestnika
powstania styczniowego, więzionego w Radomiu, który
w latach 1872–1889 był proboszczem w Bogorii.
Dawny cmentarz ewangelicki położony wśród pól
w Kolonii Pęcławskiej był kiedyś prostokątem o wymiarach 20 x 40 m poprzecinanym alejkami. Znajdowało się
tu około 50 nagrobków ozdobionych krzyżami i figurami,
otoczonych kamiennym murem. Dziś nie ma już muru,
zostały po nim kamienie i fragmenty fundamentów ogrodzenia, a cały teren gęsto porośnięty drzewami tworzy
zagajnik. Ostatni mieszkaniec Kolonii Pęcławskiej wyznania ewangelicko–augsburskiego Johann Bekker zmarł
w 1941 r. i tu spoczywa. Podczas II wojny pochowano
w tym miejscu również jednego z generałów III Rzeszy.

O cmentarze i miejsca pamięci powinniśmy dbać,
żeby w ciszy i skupieniu spędzić trochę czasu, pospacerować, zadumać się, bo o co mamy troszczyć się, jak nie
o miejsce spoczynku naszych przodków.
jgt
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Koło Łowieckie powstało w 1946
roku w Jurkowicach. Jego założycielami byli Władysław Augustyniak
z Nowej Wsi, Władysław Kalita z Kolonii Pęcławskiej i Władysław Sadłocha z miejscowości Wysoki Małe.
To koło istniało do roku 1950. W ramach reorganizacji zostało w tym samym roku utworzone Koło Łowieckie
„Bogoria”. Prezesem koła był Henryk Olszewski – kierownik Szkoły
Podstawowej w Grzybowie Szczeglickim. Po jego odejściu z koła nowym
prezesem został Władysław Gawlik, który był myśliwym już od 1950
roku. Wtedy do koła należało 18
myśliwych. Polowania odbywały się
inaczej niż dziś. Do swojej dyspozycji myśliwi nie mieli samochodów,

fot. A. Banasiewicz

a i stan dróg był nie najlepszy. Myśliwi poruszali się w terenie przy pomocy wozów i sań, chociaż polowania bywały udane. Władysław Gawlik
prezesował kołu przez ponad 20 lat,
aż do 1983 roku. Jednocześnie był
zawiadowcą stacji kolei wąskotorowej w Bogorii.

KOŁO ŁOWIECKIE „SZARAK”

Kolejnym prezesem został Janusz
Augustyniak z Jacentowa. W 1985
roku Koło Łowieckie otrzymało nazwę „Szarak”, na pewno było to
związane z dużą populacją zajęcy
występujących w obwodzie. W 1993
r. prezesem koła został Jerzy Gawlik, który oprócz tego, że jest lekarzem, tak jak i ojciec jest zapalonym
myśliwym. Od 2000 roku funkcję
prezesa pełni Stanisław Olszański
z Bogusławic, łowczego Ryszard
Godzwon ze Staszowa, a skarbnika
Józef Górski z Bogorii – wieloletni
myśliwy tego koła. Obecnie do koła
należy 39 myśliwych.
Koło gospodaruje na dwóch obwodach. Myśliwi nie tylko polują,
aby ograniczyć ilość szkodników
i drapieżników, lecz również zajmują
się dokarmianiem zwierzyny – szczególnie zimą – oraz prowadzą walkę z kłusownictwem i wnykarzami.
Wśród lasu uprawiają 3 zaporowe
poletka, które częściowo zatrzymują
zwierzęta w leśnych ostępach, ale
to nie znaczy, że zwierzyna leśna
nie niszczy upraw rolnych. Za szkody wyrządzone przez dziki myśliwi
wypłacają odszkodowania rolnikom
i tu powstaje problem, gdyż koło
zaczyna borykać się z trudnościami finansowymi. Odszkodowania te
są wypłacane rolnikom ze składek

członkowskich od myśliwych oraz
z funduszy uzyskanych za odstrzeloną zwierzynę. Zarówno koło jak
i poszkodowani nie są usatysfakcjonowani istniejącą sytuacją. Należy
tylko zauważyć, że jest to problem
nie tylko tego koła, ale wszystkich
kół w całym kraju.

fot. A. Banasiewicz

W święto patrona myśliwych
– św. Huberta przypadające 4 listopada – jak co roku od wielu lat wszyscy członkowie Koła Łowieckiego
„Szarak” spotkali się na mszy św.
w kościele. Prosili swego patrona
o opiekę, aby swe zadania mogli
wypełniać zgodnie z prawem łowieckim i boskim. Po mszy odbyło się
tradycyjne polowanie, a następnie
świętowanie przy ognisku i słynnym
bigosie myśliwskim.
Wszystkim Myśliwym z Koła
Łowieckiego „Szarak” udanych
łowów życzy Redakcja
jgt

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych przyniosą Państwu dużo radości, ciepła i optymizmu.
A nadchodzący Nowy 2010 rok dostarczy wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań
jak również korzyści płynących z pozyskiwania środków na realizację projektów.
Życzy:
Lokalna Grupa Działania
„Białe Ługi”
HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2010:
I kwartał - Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty
II kwartał - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
III kwartał - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Więcej informacji na stronie internetowej www.bialelugi.pl oraz pod nr telefonu 41 307 26 44
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WÓJT GMINY BOGORIA
– AKTYWNY SAMORZĄDOWIEC
Wójt Gminy Bogoria Władysław Brudek został zgłoszony przez Radę Gminy w Bogorii do Konkursu Wojewody Świętokrzyskiego na Prezydenta/Burmistrza/Wójta roku 2009 – aktywnego samorządowca w zakresie
polityki społecznej. Z przygotowanego przez Radę Gminy
zgłoszenia wyraźnie widać, że Wójt spełnia wymagania
uwzględnione w regulaminie konkursu, dodatkowo jest
cenionym i szanowanym w gminie. Cieszy się ogromną
popularnością i chociaż już od wielu lat sprawuje funkcję, nie ma zbyt wielu przeciwników, bo w ostatnich wyborach poparła go zdecydowana większość wyborców.
Trudno przewidzieć jak zostanie rozstrzygnięty konkurs,
jedno jest pewne, wszyscy życzą mu zwycięstwa, ponieważ znają go i doceniają aktywność na rzecz gminy.
Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości Wójt, zabierając głos na akademii mówił o pracach,
jakie w ostatnim czasie zostały wykonane na terenie
gminy. Dla „Kuriera Bogoryjskiego” ponownie powtórzył, iż ostatnio skupiono się nad rozwojem lokalnej
infrastruktury komunikacyjnej, wykorzystując do tego
celu Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego. Zakończono budowę ulicy Kolejowej,
wybrano wykonawcę na budowę drogi powiatowej Grzybów–Radwan i Grzybów–Arkuszów. Ogłoszono przetarg
na budowę drogi Niemirów–Pułaczów oraz trwają prace
nad ogłoszeniem przetargu na budowę drogi Wysoki
Średnie–Szczeglice. Złożono w Starostwie Powiatowym
dokumentacje do wydania decyzji pozwolenia na budowę
drogi Przyborowice–Ceber–Kolonia Ceber.
Przebudowano i zmodernizowano Gminny Dom Kultury w Bogorii i dostosowano go do organizacji masowych
wydarzeń kulturalno–edukacyjnych. Zaczęto budowę
zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w Bogorii
i zostanie zagospodarowany teren wokół zbiornika. Powstaną drogi dojazdowe, tereny rekreacyjne, a więc plaża, ścieżki spacerowe, boiska, place zabaw i rekreacji.
Planowana jest budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem i parkingiem. Cały teren zostanie oświetlony.
W najbliższym czasie będzie prowadzona dalsza kanalizacja gminy, w tym Gorzków, Wola Kiełczyńska, Kolonia

Kiełczyna i dawny Skoczylas – obecnie ulica Spacerowa
w Bogorii.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w przebudowie jest budynek starej szkoły w Jurkowicach. Po modernizacji znajdzie się w nim biblioteka
i świetlica. Również planowana jest przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Cebrze. Zostanie także
zagospodarowany teren wokół, włączając w to okoliczne
stawy. Zdaniem Wójta Ceber uzyska nowy wygląd.
Jak twierdzi Władysław Brudek, lata 2010–2011 to
złoty okres dla Gminy Bogoria. Zmiany będą też dotyczyć
funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii z Europejskiego
Fuduszu Społecznego Programu Kapitał Ludzki prowadził aktywizację społeczo–zawodową osób długotrwale
bezrobotnych w gminie. W roku 2008 zorganizowano
szkolenie dla tych osób z udziałem informatyka, psychologa i doradcy zawodowego. W 2009 roku w podobnym
szkoleniu biorą udział kobiety. Zajęcia prowadzone są
przez informatyka, psychologa, doradcę zawodowego.
Odbywa się szkolenie z zakresu obsługi komputera i kas
fiskalnych oraz kurs gastronomiczny.
Na obszarze całej gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
W ramach pomocy dla dzieci niepełnosprawnych ze
środków PEFRON zakupiono autobus marki IVECO do
przewozu uczniów niepełnosprawnych. Jeszcze w bieżącym roku rozpoczną się prace remontowe przy budynku
po byłej szkole w Pęcławicach, który zostanie adoptowany na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Od 1 grudnia
rozpoczęła funkcjonowanie Jadłodajnia. We wszystkich
szkołach znajdujących się na terenie gminy prowadzony
jest program dożywiania dzieci. Aktualnie tym programem objętych jest 802 uczniów.
Wiele dzieje się w naszej gminie. Zmiany te są zauważalne na każdym kroku. Za te wszystkie dokonania
należą się wójtowi Brudkowi słowa uznania. Należy życzyć nam wszystkim, aby ambitne plany naszego wójta
zostały zrealizowane. A jemu samemu dużo zdrowia i sił
do dalszej pracy.
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