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Wraz z nadejściem Świąt Wielkiej Nocy – czasu odrodzenia,
światła i spełnionych nadziei mam zaszczyt i przyjemność życzyć
Państwu, by nadchodzące dni przyniosły dobro i spokój, a światło Zmartwychwstania rozświetliło myśli i otworzyło serca!
Szczęśliwych i zdrowych Świąt Wielkanocnych
życzy
Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
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INFORMACJE

REALIZACJA GMINNYCH
INWESTYCJI

JURKOWICE ŚWIETLICA – Na początku listopada
ruszyła przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej. Po zakończeniu remontu będzie się w nim mieścić
świetlica wiejska. Projekt jest współfinansowany przez
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
-2013 z funduszy przeznaczonych na działanie pod nazwą „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt realizacji
inwestycji wyniesie 850 tys. zł, w tym dofinansowanie
z PROW – 500 tys. zł. Zakres remontu to: wymiana dachu, stolarki okiennej, nowe posadzki i podłogi, instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, podjazd
dla niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia
remontu to wrzesień 2010 roku.
CEBER ŚWIETLICA – 12 grudnia 2009 roku rozpoczęto przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Cebrze
wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt jest współfinansowany przez PROW na lata 2007–2013 z funduszy przeznaczonych na działania pod nazwą „Odnowa
i rozwój wsi”. Zakres prac obejmuje: remont budynku
świetlicy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
remont ogrodzenia, utwardzenie terenu wokół budynku.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 370 tys. zł,
termin zakończenia prac: 30 czerwiec 2010 roku.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach: Bogoria (ul. Spacerowa), Kiełczyna,
Gorzków, Wola
Kiełczyńska
– umowę podpisano 30 grudnia
2009 r.
Zgodnie
z umową wykonawca wybuduje
8 675 metrów
sieci kanalizacyjnej wraz z przy-

BUD¯ET GMINY
NA 2010 ROK

Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 roku
uchwalono budżet Gminy Bogoria na 2010 r., który
przedstawia się następująco:
• Dochody: 30 028 940 zł;
• Ogólne wydatki: 38 511 815 zł;
– w tym inwestycyjne 20 202 185 zł;
• Deficyt budżetowy w wysokości 8 482 875 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów.
• Rezerwy budżetowe:
– ogólna w wysokości 193 449 zł;
– celowa w wysokości 141 164 zł;
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe: 15 000 zł;
b) oświatę i wychowanie: 126 164 zł.
łączami. Wartość podpisanej umowy wyniesie 4 747
807 zł brutto. Projekt jest współfinansowany z PROW
na lata 2007-2013 z funduszy przeznaczonych na działanie pod nazwą ,,Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ – trwa przetarg na rozbudowę i przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach Górnych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na cele Domu Pomocy Społecznej. Prace
rozpoczną się już w tym roku i mają zostać zakończone
do dnia 30 czerwca 2011 roku.
INWESTYCJE DROGOWE
W 2010 roku rozpocznie się budowa:
• drogi gminnej Pułaczów – Niemirów – termin zakończenia budowy 30 czerwiec 2010 rok.
• drogi gminnej Wysoki Średnie – Szczeglice – termin
zakończenia budowy 31 sierpień 2010 rok.
• drogi gminnej Przyborowice – Ceber – Kolonia Ceber
– termin zakończenia budowy 30 wrzesień 2010
rok.
• drogi powiatowej Radwan – Grzybów – Miłoszowice
– wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Staszowie.

PRE-UMOWA PODPISANA

W Kielcach odbyło się 14 lutego 2010 r. podpisanie pre-umowy
pomiędzy Zarządem Województwa
Świętokrzyskiego reprezentowanym
przez Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
a Parafią pw. Trójcy Świętej w Bogorii reprezentowaną przez proboszcza
Andrzeja Wierzbickiego w ramach
Projektu „Remont i konserwacja
zespołu zabytków kościoła parafialnego pw Trójcy Świętej w Bogorii”. Projekt współfinansowany jest
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świę-
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tokrzyskiego w latach 2007-2013
– Działanie 5.3 Inwestycja w sferę
dziedzictwa kulturowego, turystyki
i sportu.
Celem projektu jest: konserwacja degradującego zabytkowego
wyposażenia kościoła poprzez remont elewacji, konserwację ołtarza
głównego, mensy i tabernakulum,
ołtarzy bocznych, ambony, obrazów
olejnych, chóru, prospektu organów
oraz obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Szacunkowa wartość projektu
opiewa na kwotę 667 000 zł. w tym
środki RPOWŚ w wysokości 60%

wartości projektu tj. w kwocie 400
200 zł. Wkład własny Beneficjenta
wynosi 266 800 zł.

INFORMACJE

REWITALIZACJA STACJI PKP
Podczas sesji Rady Gminy w Bogorii, która odbyła
się 17 marca 2010 roku, podjęto uchwałę w sprawie
wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na własność nieruchomości
gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych
gminy. Dotyczy to nieruchomości oznaczonych jako
działki nr 14, 42, 68, 185 położonych w obrębie ewidencyjnym Bogoria. Przejęcie na własność tych nieruchomości pozwoli na realizację zadań własnych gminy
określonych w złożonym wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP
w Bogorii”, który to wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Zakres planowanego zadania rewitalizacji terenu
po byłej PKP obejmuje: wymianę 30 centymetrowej zewnętrznej warstwy zdegradowanego gruntu i rozbiórkę
zdewastowanych obiektów stanowiących zagrożenie.
Po wykonaniu powyższych prac
do 2013 r. powstanie zrewitalizowany obszar o powierzchni 3 ha, na którym planuje się utworzenie Gminnego
Ośrodka Sportowo–Rekreacyjno–Wypoczynkowego, w skład którego weszłyby obiekty sportowe: stadion
sportowy o wymiarach 50 x 110 m
z bieżnią 6 torową i widownią na ok.
1000 miejsc, boisko sportowe wielofunkcyjne, tereny zielone z alejkami,
ławkami i oświetleniem parkowym,
parkingi, budynek mieszkalny dla
ośmiu rodzin, kryta pływalnia o wym.
40x25 m. Znajdujące się na działce
budynki nadające się do użytkowania zostaną poddane kapitalnemu
remontowi i przeznaczone zostaną
na budynki administracyjne i siedzibę
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, garaże dla autobusów szkolnych.
Budynek wieży ciśnień planowany jest
do wykorzystania na cele kulturalne
– np. muzeum kolejnictwa.
W związku z planowaną rewitalizacją jest dokonywana zmiana
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria z przeznaczeniem działki nr 41
pod tereny sportowo-rekreacyjne:
boisko, basen, zabudowę wielorodzinną, zabudowę usługową wielofunkcyjną. Gmina złożyła wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Budowa krytego basenu w miejscowości Bogoria”, który to wniosek został
oceniony pozytywnie lecz z powodu
braku środków został umieszczony
na liście rezerwowej.
ZLJ
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UROCZYSTOŚCI

PAMIĘĆ O POLEGŁYCH
W niedzielę 24 stycznia 2010
roku w kolejną rocznicę powstania
styczniowego została odprawiona
uroczysta msza święta w kościele
parafialnym w Szczeglicach ku czci
powstańców poległych w walkach.
Następnie po mszy świętej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczeglicach miał miejsce
wykład poświęcony „Wybranym
miejscom pamięci powstania styczniowego na terenie województwa
świętokrzyskiego”.
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UROCZYSTOŚCI

BOHATERACH TRWA

Warto nadmienić, że w naszej
gminie mamy takie miejsca pamięci
z czasów powstania styczniowego.
W Jurkowicach znajduje się pomnik
upamiętniający bitwę, którą stoczyli powstańcy pod Jurkowicami
21.10.1863 r. pod dowództwem
kapitana Augusta Rosnera. Na murach szczeglickiej świątyni wmurowano tablicę pamiątkową ku czci
poległych w bitwie pod Szczeglicami
25.01.1864 roku pod dowództwem
rotmistrza J. Wysockiego oraz rotmistrza M. Turskiego. Natomiast
w miejscowości Wysoki Małe jest
krzyż na mogile powstańców z 1863
roku.
Wracając do tamtych czasów
nie sposób nie wspomnieć o powstańczym dowódcy – Dionizym Czachowskim, który podczas powstania
styczniowego w stopniu pułkownika
pełnił funkcję dowódcy nad wszystkimi oddziałami powstańczymi województwa sandomierskiego. Jego
adiutantem był hrabia Józef Męclewski. Oddziały powstańcze stoczyły wtedy wiele zwycięskich bitew.
Jednak jedna z nich zakończyła się
tragicznie. Zaatakowany przez Kozaków Dionizy Czachowski zostaje
śmiertelnie ranny, a jego adiutant
w walce traci rękę. W pobliżu miejscowości Wyględów oddziały wojsk
powstańczych Dionizego Czachowskiego stoczyły ostatnią bitwę, po
śmierci swego dowódcy, z wojskami
carskimi.
jgt

Wójt Władysław Brudek i zaproszeni goście wychodzą po mszy z kościoła,
by następnie przejść do budynku SP w Szczeglicach
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OP£ATKOWE
SPOTKANIE

KAPLICZKA, ŹRÓDEŁKO
I UZDRAWIAJĄCA WODA

W Zespole Placówek Oświatowych w Szczeglicach 18 grudnia 2009 roku z inicjatywy
pani dyrektor szkoły oraz proboszcza parafii
Szczeglice księdza Stanisława Wiktora odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Podobnie jak w roku ubiegłym uroczystość zorganizowana została dzięki środkom pozyskanym
z PPWOW – Programu Integracji Społecznej.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni parafianie – osoby samotne, starsze oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po obejrzeniu
przygotowanego na ta okazję przedstawienia
jasełkowego wszyscy uczestnicy kolędowali przy
wspólnym wigilijnym stole.
ZLJ

W Bogorii niedaleko cmentarza przy piaszczystej drodze,
otoczona drzewami, stoi kapliczka domkowa. I nie ma w tym
nic nadzwyczajnego, bo w zasadzie przydrożne kapliczki są
typowe dla polskiego krajobrazu, lecz ta jest oryginalna. Niewielka murowana budowla ukrywa źródełko w swoim wnętrzu. Pobliski teren jest podmokły, obok znajdują się stawy,
a zatem nic dziwnego, że istnieje tu źródełko.
Wnętrze kapliczki też wygląda nietypowo. Nie ma w niej
podłogi, lecz posadzka betonowa, a pośrodku kamienny
ocembrowany otwór, w którym znajduje się krystalicznie czysta woda. Nad tą nietypową studzienką został umieszczony
duży, jak na małe wnętrze kapliczki, krucyfiks. Autor rzeźby
datowanej na 1873 rok jest nieznany. Rzeźba, wykonana
z polichromowanego drewna, przedstawia naturalnych rozmiarów ukrzyżowanego Chrystusa. Z przekazywanych informacji wynika, że kapliczka została wybudowana przez tutejszą ludność w początkach XIX wieku.
Od dawna w Wielki Czwartek, a właściwie w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, mieszkańcy Bogorii szli do
kapliczki. Zabierali ze sobą naczynia na wodę, ręczniki i tam,
gdy zaczerpnęli wody ze źródełka i ucałowali krzyż, obmywali
twarz, ręce, a także płukali usta, gardło, niektórzy pili wodę.
Dla domowników, którzy nie mogli pójść do kapliczki, przynoszono wodę do domu i oni już w Wielki Piątek rano myli się
tą wodą. Odbycie takiego rytuału dawało gwarancję dobrego
zdrowia.
Zwyczaj ten trwa do dziś. Kapliczka w tym dniu jest przystrojona kwiatami, palą się tam znicze i świece. A dzięki
kolejnym księżom proboszczom w ostatnich latach organizowana jest późnym wieczorem w Wielki Czwartek droga krzyżowa, która kończy się właśnie przy kapliczce. Zazwyczaj wtedy niezależnie od pogody gromadzi się wielu mieszkańców
na tej uroczystości, a coraz częściej przyjeżdżają na tę drogę
krzyżową goście z okolicznych miejscowości i nie tylko.
O kapliczce powstało wiele legend, które znane są
mieszkańcom. Jedna z nich głosi, że fundatorem jej miał
być szlachcic, który jadąc na koniu błotnistą drogą wpadł
w bagno. Zaczął powoli zapadać się w głąb bajora i wtedy
zaczął modlić się do Matki Boskiej Bogoryjskiej. Gdy zdołał
się uratować, ślubował, że wybuduje w miejscu zdarzenia
kapliczkę. Kiedy zaczęto budowę, pojawiło się źródełko. Dla
budowniczych był to znak, że jest to niezwykłe miejsce. Woda
ze źródełka służyła zaś mieszkańcom w gospodarstwach domowych, a także w leczeniu różnych schorzeń skóry, oczu.
Niektórzy twierdzą, że dzięki niej wyzdrowieli.
W czasie okupacji hitlerowskiej w Bogorii na plebani przebywali niemieccy żołnierze. Pobrali próbki wody ze wszystkich
studni na terenie naszej miejscowości, chcieli zorientować
się, która jest najlepsza do spożycia. Podczas pobytu w Bogorii korzystali tylko z wody, którą dostarczano im z kapliczki.
Tradycja istnieje i wielu ją szanuje, inni traktują te zwyczaje z niedowierzaniem, a jeszcze inni z lekceważeniem. Każdemu wolno myśleć po swojemu. A w tym roku znów tradycyjnie
wiele osób wybierze się do kapliczki w Wielki Czwartek.
jgt
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SUKCES FINA£U
WOŒP W BOGORII

POŒWIÊCENIE O£TARZA

Podczas XVIII Finału WOŚP
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii
zebrano 10 stycznia 2010 roku rekordową kwotę 9 844,10 zł. W zbiórce
pieniędzy brało udział 48 wolontariuszy z terenu gminy Bogoria. W czasie
kwesty ulicznej zebrali 6 966,33 zł –
najwięcej: 656 zł zebrał Ernest Wielguszewski ze Szkoły Podstawowej
w Jurkowicach. Podczas tradycyjnej
licytacji prac plastycznych i innych
przedmiotów podarowanych przez
darczyńców zebrano kwotę 2 877,77
zł. Dodatkową atrakcją były występy
zespołu „EFEKT”, pokaz sprzętu ratowniczo–gaśniczego jednostki OSP
z Bogorii, światełko do nieba.

W niedzielę 12 grudnia 2009 roku biskup sandomierski Krzysztof
Nitkiewicz poświęcił odnowiony ołtarz główny w kościele parafialnym
pod wezwaniem św. Trójcy w Bogorii, który jest jednocześnie Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Ołtarz główny został odnowiony przez konserwatorów dzięki sporemu
nakładowi finansowemu całej parafii. Ordynariusz sandomierski zapowiedział również koronację obrazu Matki Bożej Pocieszenia koronami
biskupimi w ostatnią niedzielę sierpnia br.
Ksiądz proboszcz Andrzej Wierzbicki zwracając się do ks. biskupa
podczas uroczystości zauważył, że prace nad renowacją ołtarza trwały
cały rok i jeśli dzisiaj można go poświęcić, to tylko dzięki ofiarności
wiernych i pomocy gminy.
Ołtarz główny w naszym sanktuarium powstał w połowie XVIII w., prawdopodobnie w sandomierskiej pracowni Macieja Polejowskiego i reprezentuje
styl rokokowy. Wszystkie jego elementy zostały wykonane z drewna: elementy konstrukcyjne zrobiono z drewna iglastego, natomiast rzeźbione dekoracje wykonano z drewna pochodzącego z drzew liściastych.
jgt

KARNAWA£OWA ZABAWA
W NIEDWIEDZIU
Oceny semestralne zostały wystawione, więc przyszedł czas na karnawałową zabawę. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Niedźwiedziu już od rana 21 stycznia
tętniła gwarem, śmiechem i głośną muzyką.
Brać uczniowska wesoło bawiła się w rytmie muzyki disco na specjalnie na tę okazję udekorowanym ba-

lonami i serpentynami szkolnym holu. W karnawałowy
nastrój wprowadzały również przysłonięte kolorowymi
bibułami okna i migające światełka. Imprezę umilił
też słodki poczęstunek, po którym trzeba było dużo
tańczyć w rytmie popularnych przebojów, aby spalić
zjedzone kalorie. Niestety na dobrej zabawie czas
szybko płynie i trzeba było wracać do domów. Jednak
migocące światełka, spadające serpentyny i kolorowe baloniki pewnie wirowały w głowach rozbawionych
dzieciaków jeszcze długo po zakończeniu balu karnawałowego.
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RELACJE

BYŁA STUDNIÓWKA, TE

W sobotę 16 stycznia 2010 roku
maturzyści bogoryjskiego liceum
z klasy IIIa wraz z wychowawczynią
Barbarą Miszczak i klasy IIIb z panią
Małgorzatą Kuchniak w towarzystwie
pozostałych nauczycieli, osób towarzyszących oraz rodziców bawili się
na tradycyjnej studniówce.
W staszowskiej restauracji Lord
dostojnym polonezem zaczęli studniówkowe szaleństwo. Jak przystało
podczas poloneza, młodzież ubrana
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RELACJE

ERAZ CZAS NA MATURĘ

w czarno–białe stroje prezentowała się bardzo dystyngowanie. Dopiero później już w trakcie zabawy
dziewczęta założyły balowe kreacje.
Zabawa była wspaniała, humory dopisywały – co widać na załączonych
fotografiach.
A po tak udanej zabawie świetnie
zdanej matury – wszystkim tegorocznym absolwentom Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii – życzy Redakcja.
jgt
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RELACJE

SPOTKANIE
OPŁATKOWE

II MIEJSCE ZESPO£U
SP BOGORIA

Dzięki Parafii Rzymsko–Katolickiej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bogorii zostało
zorganizowane 12 grudnia 2009 r. spotkanie
opłatkowe w wyremontowanym domu kultury.
Na spotkanie zaproszonych zostało wielu gości.
Przybyłych już w wejściu witała pani dyrektor Zofia Ligia Janda.
Goście najpierw wzięli udział w koncercie
świątecznym. Na scenie wystąpił pan Jacek
Paszkowski, który nie tylko wykonał prace remontowe w budynku, lecz również jest animatorem kultury, pisze wiersze i śpiewa je przy akompaniamencie gitary. Wspaniale zaprezentował
się na scenie i za wykonanie własnych piosenek
poetyckich dostał ogromne brawa. Następnie na
scenie pojawił się zespół „Czerwony Tulipan”.
Artyści wykonali własne utwory poetyckie, ale też
zaśpiewali inne znane piosenki artystyczne. Występ zakończyli śpiewaniem kolęd. Do wykonawców dołączyła widownia i tak cała sala śpiewała
kolędy. Nastrój był prawdziwie świąteczny. Po
koncercie pan Jarosław Paczkowski poczęstował
zebranych lampką szampana. Ksiądz proboszcz
Andrzej Wierzbicki poświęcił dom kultury, a wszyscy mogli zobaczyć, jak cały budynek prezentuje
się po remoncie.
Zaproszeni goście spotkali się przy stole
wigilijnym, łamali się opłatkiem i składali sobie nawzajem świąteczne życzenia. Jak na wigilijną wieczerzę przystało, były potrawy postne: barszcz z uszkami, śledzie, smażony karp,
kapusta z grochem, kompot z suszu i smaczne
ciasta. Jednak najważniejsza była niepowtarzalna atmosfera tego spotkania. Na koniec uroczystości wójt Władysław Brudek złożył wszystkim
życzenia świąteczne.
jgt

W 2009 roku rozegrano już VI Turniej Małej Piłki Ręcznej. Turniej ten co roku jest organizowany dla męskich
zespołów piłki ręcznej grających w szkołach województwa
świętokrzyskiego. Rozgrywki przebiegają w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do turnieju drużyny zgłaszają się dobrowolnie. Zgłoszony zespół reprezentuje szkołę. Za drużynę
odpowiedzialny jest trener. Na wszystkich meczach zawodnikom towarzyszą kibice.
Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii trenowany w roku szkolnym 2008/2009 przez Piotra Adamczyka, a w 2009/2010 przez Kamila Gałęzę zaprezentował
się na rozgrywkach w następującym składzie: Albert Kaczmarski, Mateusz Rogala, Michał Sinkowski, Mateusz Sinkowski, Damian Falasa, Michał Wzorek, Bartek Grabiec,
Sebastian Samela, Hubert Jurkowski, Mateusz Florys,
Jarek Kijanka, Darek Trybuszkiewicz, Hubert Żyłowicz,
Kuba Fulara i Dominik Trybuszkiewicz.
23
listopada
w hali Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w Bogorii zostały rozegrane ćwierćfinały
turnieju. Zawodnicy
z Bogorii zakwalifikowali się do półfinału.
Wśród najlepszych
strzelców znaleźli się
Mateusz Florys, który strzelił 9 goli i Mateusz Rogala – zdobywca 8 bramek.
Po sukcesie w ćwierćfinałach zawodnicy bardzo starannie
przygotowywali się do dalszych rozgrywek: półfinałów i finałów. Wytrwale szlifowali formę podczas dwugodzinnego
treningu, który odbywał się dwa razy w tygodniu w środy
i czwartki.
2 grudnia 2009
roku odbył się finał
turnieju. O pierwsze
miejsce walczyły drużyny szkół podstawowych z Bogorii i Czajkowa Południowego.
Zespół reprezentujący Publiczną Szkołę
Podstawową w Bogorii zajął II miejsce.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartek Grabiec.
Wśród najlepszych strzelców uplasowali się Mateusz Florys i Dominik Trybuszkiewicz z 23 bramkami oraz Mateusz
Rogala, który 15 razy umieścił piłkę w bramce przeciwnika.
Naszym kibicom za wspaniały doping swojej drużyny przypadł puchar oraz nagrody rzeczowe.
Jesteśmy dumni z naszych młodych piłkarzy ręcznych
i życzymy im podobnych sukcesów w tegorocznych rozgrywkach.
jgt

KONKURS
ROZSTRZYGNIÊTY
Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanoc
w mojej rodzinie” – adresowany dla dzieci z klas
IV–VI szkół podstawowych – został rozstrzygnięty.
Komisja powołana przez organizatora konkursu
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
• I miejsce Dagmarze Adamczyk z Niedźwiedzia,
• II miejsce Martynie Kapuście z Bogorii,
• dwa trzecie miejsca dla Klaudii Ciepieli z Bogorii i Anny Macias z Jurkowic,
• wyróżnienie zostało przyznane Martynie Armata z Niedźwiedzia.
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DOMARADZICE — WIEŒ Z POMYS£EM NA AKTYWNOŒÆ
Położona malowniczo w dolinie dorzecza Koprzywianki wioska Domaradzice jest jedną z 37 wiosek sołeckich
w gminie Bogoria, obecnie zamieszkiwaną przez 250
mieszkańców, którzy głównie zajmują się rolnictwem,
a w szczególności hodowlą koni. Jednak o wyjątkowym
charakterze wioski świadczą jej mieszkańcy zaangażowani w lokalną działalność społeczną. To tu funkcjonuje jedna z najaktywniejszych w gminie jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, a przy niej skupia się lokalne życie kulturalne. Założona w 1934 roku przechodziła wiele trudnych
chwil: zniszczenie remizy, zawieszenie działalności w okresie okupacji. Jednak po II-wojnie światowej dzięki staraniom strażaków – a w szczególności dzięki Janowi Kani,
Janowi Ozdoba, Stefanowi Opali, Wacławowi Niziałkowi
– przystąpiono do aktywnej działalności. Jednostka wybudowała zbiornik wodny p.poż., powstały plany budowy
nowej remizy. Do najaktywniejszych strażaków należeli:
Jan Łazarczyk, Eugeniusz Szymański, Tadeusz Safader,
Adam Piórkowski, Krzysztof Kaczmarczyk, Stanisław
Ozdoba, Jerzy Ziółkowski, Józef Zybała, Tadeusz Tokarski, Stanisław Madej. Przychylność władz gminy pozwoliła na zrealizowanie budowy nowego obiektu. Oddanie
go do użytku odbyło się 4 października 1988 roku. Rok
później dla OSP w Domaradzicach przekazano samochód
strażacki, a w 2001 roku odbyło się uroczyste wręczenie
sztandaru jednostce. Od tego momentu remiza w Domaradzicach stała się miejscem nie tylko dla strażaków.
Obecny prezes OSP i zarazem sołtys wsi Tadeusz Safader jest inicjatorem wielu działań. Domaradzice kojarzą się z zespołem śpiewaczym „Domaradzanki”, panie
śpiewają na wielu imprezach lokalnych i poza lokalnych.

WKRÓTCE
MATURA
W Liceum Ogólnokształcącym
w Bogorii jak co roku zorganizowano
w klasach maturalnych dodatkowe
zajęcia fakultatywne z przedmiotów, które są zdawane na maturze.
Wszystkie dodatkowe zajęcia nie są
objęte ramowym planem nauczania
i za zgodą Wójta Gminy Władysława Brudka są opłacane z funduszy
Urzędu Gminy. W bieżącym roku
szkolnym w klasach o profilu biologiczno-chemicznym odbywają się dodatkowe zajęcia z biologii i chemii,
w klasie matematycznej z matematyki i fizyki, w klasie humanistycznej
z historii, WOS-u i geografii. Ponadto w każdej z klas zorganizowane są
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Wszyscy uczniowie bardzo
chętnie korzystają z tych zajęć ak-

Organizują
pokazy
darcia pierza oraz innych wiejskich prac
domowych. W Domaradzicach tradycją jest
wiejskie Święto Pieczonego Ziemniaka
i kuligi zimą. Remiza
jest miejscem spotkań dla wszystkich
mieszkańców. Obecnie po generalnym
remoncie, dzięki aktywności mieszkańców i udziałowi
w Programie Integracji Społecznej świetlica w remizie jest
dodatkowo wyposażona w podstawowy sprzęt muzyczny,
wyposażenie świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie kuchenne. Domaradzanie są bardzo gościnni na
organizowane przez siebie wydarzenia zapraszają zawsze
bardzo serdecznie gości z zewnątrz. Tegoroczna mroźna
i śnieżna zima pozwoliła na zorganizowanie udanego kuligu dla dzieci i dorosłych.
ZLJ

tywnie w nich uczestnicząc. Pomaga
to w bardzo dobrym stopniu przygotować maturzystów do egzaminu
dojrzałości.
Do roku 2009 w LO w Bogorii
świadectwo dojrzałości otrzymało
248 osób. W tym roku do matury
przystąpi 47 uczniów. Od 4 maja
wszyscy obowiązkowo będą zdawać: język polski – egzamin ustny
i pisemny, język angielski – egzamin
ustny i pisemny oraz nowość na maturze 2010 – matematykę. Pozostałe przedmioty do wyboru w zakresie
podstawowym lub rozszerzonym:
biologia, fizyka, chemia, historia,
WOS, geografia i matematyka.
Odbyły się już dwie matury próbne: w grudniu 2009 r. i w marcu
2010 r. Należy podkreślić fakt, że
nauka w LO w Bogorii odbywa się
w małych grupach, klasy są mało
liczne co sprzyja wysokiemu poziomowi edukacji. Maturzyści osiągają
bardzo dobre wyniki na egzaminie

dojrzałości i dostają się na wybrane
przez siebie uczelnie. Dla najzdolniejszych uczniów, którzy uzyskali
w semestrze średnią ocen 5,0 i powyżej fundowane są przez Wójta
Gminy stypendia w kwocie 100 zł
miesięcznie. Na stypendia mogą
też liczyć najlepsi sportowcy.
Liceum Ogólnokształcące w Bogorii posiada bogate zaplecze dydaktyczne. Znajdują się tu niemal
w pełni wyposażone pracownie:
biologiczna, fizyko-chemiczna, geograficzna oraz dwie pracownie komputerowe do dyspozycji uczniów.
Ostatnio pracownie do języka polskiego i geografii wzbogaciły się
o dwa telewizory i magnetowidy.
Uczniowie Liceum mają możliwość korzystania ze szkolnej stołówki i darmowych dowozów we
wszystkich koniecznych dla nich
kierunkach. Dlatego też w tej szkole
uczą się również uczniowie z Gminy
Staszów i Iwaniska.
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ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIA

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowicach obejmuje Publiczną Szkołę Podstawową, do której uczęszcza 112 uczniów w kl. I–VI i Publiczne Przedszkole
– dwa oddziały, łącznie 36 dzieci.
Część uczniów jest dowożona do i ze szkoły gimbusem. Prowadzone jest dożywianie, około 50% dzieci korzysta z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Uczniowie z kl. 0-III z uboższych rodzin mają
dofinansowane podręczniki, a wszyscy w miarę potrzeb
otrzymują stypendia socjalne.
Dzięki staraniom Wójta Gminy Władysława Brudka
w 2009 roku budynek szkoły został ocieplony i odnowiono elewację. Całość wnętrza szkoły została również
pomalowana. Placówka w 2005 r. otrzymała pracownię
komputerową ze środków EFS. Miejscowa Kopalnia Dolomitu zakupiła dla szkoły dwa komputery i kserokopiarkę w 2008 r. oraz zabawki do przedszkola na kwotę
3 tys. zł w 2009 roku.
Placówka realizuje projekty współfinansowane przez
Unię Europejską, dzięki którym uzyskuje dodatkowe
środki finansowe. W ramach realizacji Rządowego Programu „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży z obszarów wiejskich” prowadzono w szkole od 15 października do 15 grudnia 2008 r. dodatkowe
zajęcia z języka angielskiego, informatyki, matematyki,
plastyczne, teatralno-muzyczne i sportowe. W tym czasie w przedszkolu realizowano w soboty „Dzień przedszkolaka dla każdego dzieciaka”. Korzystały z niego
dzieci z naszego środowiska, które nie uczęszczały
wcześniej do przedszkola. Dzięki realizacji Programu
Integracji Społecznej uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych wycieczkach: w maju 2009 r. – dwudniowy pobyt w Warszawie dla kl. IV-VI oraz w czerwcu 2009 r.
– wycieczka do Krakowa z kl. I-III. Realizowany jest też
pogram „Radosna Szkoła”, dzięki któremu dzieci z kl.
I-III otrzymały zabawki na kwotę 6 tys. zł, a na korytarzu
mają urządzony plac zabaw. Obecnie w kl. I jest realizowany drugi etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i zawodach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, odnosząc sukcesy. W 2009 roku uczennica kl. VI Karolina
Kos zajęła I miejsce w IX Powiatowym Turnieju Ortograficznym, uzyskując tym samym tytuł Mistrza Ortografii.
Liczna grupa uczniów bierze udział w Ogólnopolskich
Olimpiadach Przedmiotowych „Olimpus” i „Centrum
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TOWYCH W JURKOWICACH

Edukacji Szkolnej”. Corocznie zespół taneczny prezentuje tańce na Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie.
W powiatowym konkursie plastycznym „Ziemia – planeta, na której żyjemy” organizowanym przez Publiczne
Gimnazjum w Bogorii uczennica kl.VI Katarzyna Macias
zajęła II miejsce, a praca Roksany Obierak – również
z kl. VI – została wyróżniona.
Od 2003 roku grupa uczniów bierze udział w Wojewódzkim Konkursie Ziemi Świętokrzyskiej dla klubów
4H, prezentując swoje prace plastyczne, literackie i inne,
zdobywając cenne nagrody indywidualne oraz dla szkoły.
Klub 4H działa pod opieką Jadwigi Grzybowskiej. Klubowicze nawiązali współpracę z takim klubem ze Stanów
Zjednoczonych. W 2005 roku mieli przyjemność gościć
w swojej szkole lidera – wolontariusza Wayne’a Wiliamsa z dwiema klubowiczkami. Goście chętnie opowiadali
o amerykańskiej szkole i pracy w klubach 4H.
Oprócz zajęć lekcyjnych na terenie placówki odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne. Drużyna harcerska „Młode Wilki” prowadzona przez Ewę Kędzierską
w 2009 roku uczestniczyła w kluczowych imprezach organizowanych przez Komendę Hufca Staszów. W grudniu
2009 r. harcerze wzięli udział w wycieczce do Bukowiny
Tatrzańskiej i Zakopanego po Betlejemskie Światełko
Pokoju. Od kilku lat uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, a zebrane kwoty przekazują do
Sztabu w Bogorii.
Samorząd Uczniowski działający pod opieką Renaty
Obierak przygotowuje wiele uroczystości szkolnych, prowadzi także akcję „Góra Grosza”. W szkole odbywają
się liczne uroczystości i imprezy, w których uczestniczą
przedstawiciele władz lokalnych, zaproszeni goście i rodzice. W październiku 2009 r. odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Piękne dekoracje na wszystkie imprezy okolicznościowe projektuje
i wykonuje Beata Ragajsin z pomocą samorządu.
Rodzice uczniów chętnie biorą udział w życiu szkoły, włączając się w organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych. W ramach edukacji ekologicznej odbyła się
uroczystość dla rodziców i dzieci z cyklu „Ekologia - Rodzina – Zdrowie”, którą przygotowało koło ekologiczne,
a fundusze pozyskano od Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Staszowie.
Jak wszystkie szkoły w naszej gminie jest to placówka kreatywna, przyjazna uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu.
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FUNDUSZE UNIJNE
POZYSKANE Z PROJEKTU INTEGRACJI SPO£ECZNEJ
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W roku 2009 w naszej gminie korzystano z różnych
funduszy unijnych. Najciekawszym projektem był Projekt Integracji Społecznej, a to z takiego powodu, że
pozyskanie funduszy unijnych nie wymagało żadnych nakładów finansowych ze strony gminy. Uzyskane dzięki
poszczególnym projektom dotacje zostały wykorzystane
w celu lepszej integracji środowiska. Projekty były tworzone przez szkoły, przedszkola, dom kultury, parafie,
ośrodek pomocy społecznej, ochotniczą straż pożarną
oraz przez prywatne firmy.
Dotacje, które zostały przyznane w poszczególnych
projektach, obejmowały usługi przewidziane dla różnych
grup ludności: dzieci i młodzieży, osób starszych, rodzin
oraz usługi łączone i szkoleniowe, wysokość środków
wykorzystanych wyniosła w gminie ok. 270.000 zł i dotyczyła realizacji 26 wybranych ofert.

nasilonych prac polowych rodziców – koszt projektu to
8.000 zl. Zorganizowano Świetlicę Wiejską w Przyborowicach – 6.000 zł. Na świetlicę wiejską w Wysokach
Średnich i Gminne Święto Pierogów otrzymano 3.450
zł. Na utworzenie świetlicy w Pełczycach i zorganizowanie dożynek przeznaczono 6.792,74 zł. Ochotnicza
Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich w Domoradzicach na imprezy kulturalne na terenie wsi uzyskały
8.000 zł.
GOK w Bogorii pozyskał pieniądze na uruchomienie strony internetowej – 2.000 zł, Festyn Familijny
– 5.085,49 zł, utworzenie gazety lokalnej – 15.800 zł,
zajęcia tkackie – 8.000 zł, zajęcia taneczne dla dzieci
i młodzieży – 12.000 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bogorii świadczył usługi opiekuńcze dla osób starszych, wykorzystując na to kwotę 15.983 zł oraz zorga-

Z tych projektów w całej gminie zostały zorganizowane wyjazdy integracyjne dla dzieci i młodzieży. Uczniowie
z gimnazjum wyjechali na zieloną szkołę do Jastrzębiej
Góry – koszt wyjazdu (za który nie płacili uczniowie) to
37.533 zł, licealiści wzięli udział w edukacyjnej wycieczce do Warszawy za kwotę 25.380 zł, uczniowie ze szkoły podstawowej w Bogorii uczestniczyli w zielonej szkole
w Łazach – całkowity koszt przedsięwzięcia to 28.643,85
zł. Przedszkolaki z przedszkola w Bogorii miały okazję
wziąć udział w kilku wycieczkach po ziemi świętokrzyskiej. Byli w parku jurajskim, na seansie w kinie oraz
na spektaklu teatralnym. Całkowity koszt tych imprez to
11.632 zł. Dzieci ze szkoły w Szczeglicach z okazji Dnia
Dziecka odbyły wycieczkę do Bałtowa na sumę 3.450 zł,
a następnie w Tatry za 12.550 zł. Ze szkoły w Jurkowicach uczniowie wyjeżdżali do Warszawy – koszt tej wycieczki to 15.278 zł i do Krakowa – 10.352 zł. Uczniowie
ze szkoły w Niedźwiedziu byli w Bałtowie – koszt 5.490 zł
oraz w Łańcucie i Leżajsku – 5.640 zł.
W ramach tego samego programu zorganizowano
miniprzedszkole dla dzieci w Niedźwiedziu w okresie

nizował w ramach szkolenia pracowników wyjazd studyjny do Czarnej niedaleko Łańcuta oraz do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach za łączną kwotę
13.629,60 zł. Zespół Placówek Oświatowych w Szczeglicach dla osób starszych przygotował spotkanie opłatkowe, na które przeznaczono 1200 zł.
Z tego programu skorzystały również parafie w naszej
gminie. I tak parafia bogoryjska zorganizowała spotkanie opłatkowe za 1.200 zł. Parafianie z Niemirowa wzięli
udział w pielgrzymce śladami patrona św. Andrzeja Boboli
do Komańczy i Dukli. Na wyjazd przeznaczono 4.759,76
zł. Mieszkańcy kiełczyńskiej parafii uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Świętokrzyskiej
w Kałkowie. Koszt tego wyjazdu wyniósł 1.900 zł.
Jak z przytoczonych danych wynika na samą integrację społeczną zostały wydatkowane duże kwoty i na pewno w jakiś sposób z tych funduszy unijnych skorzystała
dość duża grupa mieszkańców gminy.Podsumowanie
programu odbyło się 11 marca w Urzędzie Gminy w Bogorii. Na podsumowaniu była obecna pani Małgorzata
Rudnicka regionalny konsultant PIS.
jgt
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PRZYJAŹNIEJ DLA ŚRODOWISKA
„Jesteśmy gośćmi na tej ziemi
W świecie przepięknym, pełnym czaru
Więc korzystajmy z tego piękna
Z godnością i pełnią umiaru
„Przyjaźniej dla środowiska”
9 marca w Urzędzie Gminy w Bogorii odbyła się debata pt. „Przyjaźniej dla środowiska”, jako podsumowanie szkolenia przeprowadzonego
w Publicznym gimnazjum im. Jana
Pawła II w Bogorii. Szkolenie pt.
„Jak odpowiedzialnie korzystać
ze środowiska” realizowane było
w ramach projektu „Wzmocnienie
proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej Dorzecze
Pradoliny Górnej Wisły” przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa
Rolniczego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Europejskie
Centrum Rozwoju „Integral”.
Debatę otworzył wójt Władysław
Brudek, który przedstawił ogólny
stan i prognozy dotyczące środowiska naturalnego gminy. Następnie
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących mgr Zdzisław Komór
podsumował działania ekologiczne przeprowadzone w gimnazjum,
a młodzież gimnazjalna przedstawiła
inscenizację pt. „Zemsta – ekologicznie”. Uczniowie przebrani w stroje z epoki Aleksandra Fredry w nieco

humorystyczny sposób przekazali
ideę odpowiedzialnego korzystanie
ze środowiska. Młodzież przygotowała prace konkursowe pt. „Nasze
środowisko naszym okiem”.
Podczas prezentacji prac młodzież przedstawiła swoje spojrzenie na otaczające nas środowisko.
Komisja konkursowa miała bardzo
trudne zadanie, gdyż wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Znalazły się w śród nich: plakaty, wiersze, prace przestrzenne oraz
prezentacje multimedialne.

Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Orzechowska, która przygotowała pracę malowaną na szkle
pt. „Nasze środowisko w naszych
rękach”. II miejsce otrzymała Katarzyna Michalska i jej praca pt. „Dzikie wysypiska śmieci”, III miejsce
Monika Urbańska – autorka wiersza
pt. „Oda do człowieka” oraz pracy
przestrzennej „Drzewko ekologiczne”. IV i V miejsce zajęły Agnieszka
Starba za pracę pt. „Dbajmy o środowisko” i Anna Dąbrowska za
„Uroki otaczającej nas przyrody”.
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ZAPROSZENIE NA KIERMASZ

PRZEGL¥D TALENTÓW

W ramach akcji
„Pomóżmy dzieciom lepiej spędzić wakacje”
Związku Harcerstwa Polskiego Staszowski Krąg
Instruktorski „Węzeł” Hufiec Staszów
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii
odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2010 r.
w godz. 7:00 – 20:00
kiermasz książek, na którym będzie można nabyć tanie książki po konkurencyjnych cenach.
ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii
organizuje od 19 kwietnia do 24 maja 2010 r.
I Gminny Przegląd Twórczości
„Ścieżki Talentów”.
Udział w przeglądzie ma charakter otwarty dla
wszystkich, którzy ukończyli 16 lat a zajmują
się twórczością nieprofesjonalną oraz
rękodzielnictwem i chcą pokazać
swój dorobek artystyczny.

REGIONALNY PLENER RZEBIARSKI
„ZACZAROWANE W KAMIENIU”
W dniach 24 maja – 05 czerwca 2010 roku odbędzie się I edycja Regionalnego Pleneru Rzeźbiarskiego „Zaczarowane w Kamieniu”.
Do współdziałania przy realizacji projektu przystąpił Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut
Sztuk Pięknych.
Organizowany plener będzie okazją do przybliżenia istotnych dla kultury regionalnej postaci
twórców rzemiosła i rękodzieła w szczególności
spuścizny rzeźbiarzy regionalnych.

Przy okazji pleneru odbędą się spotkania, prelekcje na temat regionalnej twórczości – w szczególności ukierunkowanej na lokalny dorobek artystyczny naszego regionu.
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii jako organizator projektu chce wypromować nową interesującą ofertę kulturalną.
Powstałe podczas pleneru prace studentów
Instytutu Sztuk Pięknych i twórców lokalnych
będą trwałym elementem bogoryjskiego krajobrazu.

GMINNY OŚRODEK KULTURY w BOGORII
na łamach „KURIERA BOGORYJSKIEGO”
ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
„PAMIĘTAJMY O OGRODACH”
Konkurs ma na celu aktywizację mieszkańców gminy ukierunkowaną na estetykę swojego miejsca
zamieszkania. Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Bogoria.
Warunkiem udziału jest doręczenie 3 fotografii w formacie minimum 10x15 cm (wraz z pytą CD)
przedstawiających osobliwości własnego ogrodu.
Do zdjęć należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon).

Prace należy składać do 15 sierpnia 2010 roku
w GMINNYM OŚRODKU KULTURY w BOGORII, ul. Spacerowa 3, tel. 15-867-4165.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się
podczas Wojewódzkiego Święta Ekologii 5 września 2010 roku.

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

Zespół redakcyjny:
Zoﬁa–Ligia Janda, Jolanta Gałęza–Terelak, Maria Kaczmarska,
Beata Jaworska, Krzysztof Laskowski, Leszek Leżoń.
Fotograﬁe:
Andrzej Sochacki, Jolanta Gałęza–Terelak, Zoﬁa–Ligia Janda,
Szymon Wrzosek.

Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej
i ortograﬁcznej oraz ograniczonej integracji w stylistykę.

