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Niech zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu dużo radości,
ciepła i optymizmu.
A nadchodzący Nowy 2011 Rok
dostarczy wiele zadowolenia
i sukcesów
Życzy:
Wójt Gminy Bogoria
Władysław Brudek

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
spokoju, radości i wielu miłych chwil
spędzonych rodzinnie przy zapalonej choince,
a w 2011 roku spełnienia najskrytszych marzeń
i realizacji planów
Wszystkim Czytelnikom
życzy Redakcja
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Wyniki wyborów samorz¹dowych w naszej gminie

W£ADYS£AW BRUDEK WYBRANY WÓJTEM W PIERWSZEJ TURZE

Zakończyła się kampania wyborcza przed wyborami
do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Znane
są wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Gminie Bogoria w pierwszej turze wyborów
zdecydowano, kto będzie reprezentował mieszkańców
we władzach samorządowych.
W wyborach na Wójta Gminy Bogoria zwyciężył już 21
listopada popierany przez PSL Władysław Brudek.
Do Rady Gminy Bogoria weszli: Władysław Jaworski, Bogdan Lech, Andrzej Pańczyk, Zygmunt Madej,
Wiesław Barabasz, Edmund Maciąg, Jolanta Piotrow-

T

radycyjnie już 11 listopada mieszkańcy gminy mogli
uczestniczyć w obchodach
odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz proboszcz odprawił
mszę św. w intencji naszej Ojczyzny.
Uroczystość została uświetniona
obecnością władz gminnych, pocztów sztandarowych i dość licznie
przybyłych mieszkańców.
Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii przygotowała
interesujący program artystyczny.
Montaż słowno–muzyczny został
wzbogacony pięknie odtańczonym polonezem. Dyrektor Zdzisław Komór
w swoim przemówieniu zauważył, że
w tak ważnym dla Polaków dniu warto zastanowić się nad tym, na czym
polega współczesny patriotyzm. Dziś
patriotyzm to wierność symbolom
narodowym, pamiętanie o ważnych
rocznicach oraz dbałość o poprawność języka w życiu codziennym.
Refleksja na temat patriotyzmu
łączy wszystkich Polaków i tych
w kraju, i tych poza granicami. Szkoda, że przy tak ważnych świętach
państwowych na naszych domach
powiewa tak mało flag biało–czerwonych. Wstydzimy się powiesić nasze
barwy narodowe? A może nie mamy
w domu flagi? Czy jest jeszcze inny
powód, dla którego nie pamiętamy
o uzewnętrznieniu naszego patriotyzmu? Może warto byłoby się nad tym
zastanowić. Jest demokracja i każdy
może postąpić tak, jak uważa, ale
w te świąteczne dni w całej Polsce
łopoczą flagi, a w Bogorii pojawiają
się tylko nieliczne. Wielkie uznanie
dla tych, którzy nie zapominają o naszej biało–czerwonej i przy okazji
świąt państwowych ją wywieszają.
jgt
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ska, Jolanta Wyrzykowska, Andrzej Mucha, Wiesława
Zakrzewska, Zdzisław Trybuszkiewicz, Andrzej Wołowski, Mieczysław Sztaba, Maciej Tutak, Stanisław
Marzec.
Przewodniczącym Rady Gminy Bogoria został Maciej
Tutak, a zastępcami Wiesława Zakrzewska i Zdzisław
Trybuszkiewicz.
Do Rady Powiatu Staszowskiego wszedł kandydat
PSL Jerzy Chudy. Natomiast powiat staszowski w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego będzie reprezentował
popierany przez PSL Izydor Grabowski ze Staszowa.

KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ
BOGORYJSKIEJ

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

W

reszcie po długich latach
oczekiwań ziściły się marzenia parafian i na głowę
Matki Bożej i Dzieciątka Jezus założone zostały korony biskupie, co
stało się podczas uroczystej mszy
świętej 29 sierpnia 2010 roku.
Na uroczystość oprócz mieszkańców parafii przybyli pielgrzymi
z całej diecezji i nie tylko. Świadkami tego doniosłego wydarzenia było
około 8 tys. wiernych.
Ceremonii przewodniczył ksiądz
biskup Krzysztof Nitkiewicz wraz
z biskupem Edwardem Frankowskim. Mszę św. wspólnie z biskupami koncelebrowali księża, którzy
przybyli z całej diecezji.
Po nałożeniu koron na skronie
Dzieciątka i Maryi na placu koronacyjnym rozległy się fanfary i salwy
armatnie oddane przez Chorągiew
Rycerstwa Ziemi Staszowskiej,
które obwieściły koronację licznie
zebranym wiernym. Ksiądz proboszcz Andrzej Wierzbicki zawierzył Bogoryjskiej Pani parafię, dekanat oraz całą diecezję.
Z placu koronacyjnego przeniesiono obraz do świątyni, gdzie
uczestnicy gromadzili się na indywidualnej modlitwie, wypraszając tak
jak już prawie od czterech wieków
łaski za wstawiennictwem Matki
Bożej Pocieszenia.
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iejska zagroda, prezentująca tradycyjne życie wsi
minionych wieków, stoiska
z produktami ekologicznymi, jadłem
wiejskim, regionalnymi potrawami,
rękodziełem i rzemiosłem oraz wystawy – to tylko niektóre atrakcje
IV Wojewódzkiego Święta Ekologii
połączonego ze świętem plonów,
które trwało przez trzy dni w Bogorii. Impreza odbywała się na boisku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bogorii.
W niedzielę, 5 września, od godziny 10:00 prezentowały się stoiska
z wyrobami ekologicznymi oraz odbył się gminny konkurs wieńców dożynkowych. W południe odprawiona
została uroczysta msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Bogorii. Po nabożeństwie na placu dożynkowym nastąpiło uroczyste
otwarcie Wojewódzkiego Święta
Ekologii, prezentacja zespołów i wystąpienia zaproszonych gości. Kwadrans przed piętnastą ogłoszono wyniki konkursu wieńców dożynkowych
oraz wręczono nagrody w konkursie
na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. O godz. 15:00 rozpoczął się
koncert biesiadny Darka Nowickiego z zespołem ABC. Około godziny
17:00 wystąpił zespół ludowy Sami
Swoi z Wysók Średnich oraz sekcja wokalna i taneczna z Gminnego
Ośrodka Kultury w Bogorii. O godz.
19:30 pojawił się na scenie Andrzej
Rybiński, gwiazda wieczoru. Po koncercie miał miejsce pokaz sztucznych
ogni, a później do północy bawiono
się z zespołem Holiday. Szkoda tylko, że dzień był deszczowy i na zaplanowane imprezy nie przybyło tylu
uczestników, ilu się spodziewano.
W trakcie trwania imprezy, od
godziny 10:00 można było oglądać rekonstrukcję wiejskiej zagrody. Mieszkańcy podkoneckiej
wsi Cisownik zaprezentowali stare rzemiosła i obrzędy. Można też
było skosztować staropolskiego
jadła: chleba wiejskiego ze smalcem, podpłomyków czy zalewajki.
Zaprezentowano wystawy „Gmina
Bogoria w fotografii” i „Pamiętajmy
o ogrodach”. Można było również
obejrzeć trofea myśliwych na wystawie Koła Łowieckiego „Szarak”
z Bogorii i Koła Łowieckiego „Głuszec” z Tarnobrzega oraz skosztować potraw z dziczyzny.
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IV WOJEWÓDZKIE

Wręczanie nagród uczestnikom konkursów

ŚWIĘTO EKOLOGII
W poniedziałek, 6 września, odbył
się Piknik Rolnictwa Ekologicznego
w gospodarstwie państwa Lipińskich
w Małej Wsi. Od godziny 18:00 trwały warsztaty pod tytułem „Rolnictwo
ekologiczne w Europie i w Polsce,
stan i perspektywy rozwoju”. Wykład
prowadził Marian Szałda. Kolejnym
poruszanym zagadnieniem były „Problemy agrotechniki i opłacalność
w rolnictwie ekologicznym” – prowadzenie Konrad Lipiński. W poniedziałek można było obejrzeć na polu
przykłady upraw ekologicznych: sad,
jagodnik, zioła.
We wtorek, 7 września, dzień miał
przebieg sportowo–rekreacyjny pod
hasłem „Młodość bez nałogów”.
Od godziny 9:30 trwał uliczny plener
malarski „Malować i rysować każdy
może” oraz II Świętokrzyski Bieg
po Zdrowie o Puchar Wójta Gminy
Bogoria, w którym wzięło udział 425
uczestników w pięciu kategoriach
wiekowych.

Rusza II Świętkorzyski Bieg po Zdrowie...

Koncert Andrzeja Rybińskiego

Wręczanie dyplomów

...o Puchar Wójta Gminy Bogoria

SZTANDAR DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO „SZARAK”

Kapela „Sami Swoi” przed stoiskiem Koła Łowieckiego „Szarak”

W 2010 roku mija 60 lat od chwili powstania Koła
Łowieckiego „Szarak” w Bogorii. Wręczenie myśliwym
sztandaru połączone zostało z 60-leciem istnienia Koła
oraz obchodami „Hubertusa”. Na uroczyste poświęcenie
i przekazanie sztandaru myśliwi w pięknych mundurach
galowych przybyli 6 listopada br. do Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia w Bogorii. Członkom koła łowieckiego w tych uroczystościach towarzyszyli przyjaciele, sympatycy, rodziny. Mszę św. w intencji myśliwych odprawił
kapelan koła ks. Janusz Filarowski oraz miejscowy proboszcz ks. Andrzej Wierzbicki. Po poświęceniu sztandar

został przekazany przez Tadeusza Jabłońskiego, prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu, na ręce
Stanisława Olszańskiego – prezesa Koła „Szarak”.
Koło Łowieckie „Szarak” w Bogorii gospodaruje na
dwóch obwodach i liczy 44 członków i 4 kandydatów.
Myśliwi nie tylko polują, aby ograniczyć liczbę szkodników i drapieżników, ale w okresie zimowym zajmują się
dokarmianiem zwierzyny. Prowadzą walkę z kłusownikami i wnykarzami. Chronią uprawy rolne przed dzikami
i wypłacają odszkodowania za zniszczone plantacje.
jgt
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atriotycznie i bardzo uroczyście obchodzono 219
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bogorii.
Tradycyjnie, jak już od wielu lat, najpierw ksiądz
proboszcz Andrzej Wierzbicki odprawił mszę w intencji
Ojczyzny, podczas której homilię wygłosił odbywający
w naszej parafii praktykę diakon Andrzej Nowakowski.
Po mszy św. spotkali się w domu kultury wszyscy, którzy czuli potrzebę uczestniczenia w obchodzeniu tego
święta.
Były poczty sztandarowe, przybyły miejscowe władze
na czele z wójtem Władysławem Brudkiem, księża,
dyrektorzy szkół, mieszkańcy gminy i młodzież. Cała
uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie zabrała głos Zofia Adamczyk –
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii. Powitała wszystkich zebranych i wygłosiła referat, w którym
przedstawiła krótki rys historyczny tego święta. Przypomniała, że Konstytucja 3 Maja była drugim na świecie,
a pierwszym w Europie, dokumentem regulującym sprawy funkcjonowania państwa. Zauważyła też w swojej
wypowiedzi, że młodzi Polacy mają wiele powodów, aby
być dumni ze swego kraju. Po tym przemówieniu zaczął
się występ uczniów ze szkoły podstawowej. Chór szkolny, przygotowany przez Danutę Marcinkowską, pięknie
śpiewał, doskonale zaprezentowały się solistki. Montaż
słowno–muzyczny opracowany przez Danutę Marcinkowską, Bożenę Arczewską i Katarzynę Domagałę
zawierał treści patriotyczne. Nie zabrakło też odniesień do ostatniej tragedii pod Smoleńskiem. Młodzież

CZERWONY
KAPTUREK
PO EUROPEJSKU
W Gminnym Ośrodku Kultury
w Bogorii miała miejsce 29 maja br.
premiera spektaklu teatralnego zatytułowanego „Europejski Czerwony
Kapturek”. Scenariusz widowiska
na podstawie adaptacji Zofii Wójcik
opracowała Ewa Ciepiela-Bednarska, która także wyreżyserowała to
przedstawienie. Autorką scenografii
do inscenizacji była Ewa Zielińska.
W role aktorów sztuki wcielili się
uczniowie klasy IIIb Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii z Kółka
Teatralnego „Berbecie”: P. Danek,
M. Dąbrowska, A. Gąsiorek, K. Gondek, D. Górecki, A. Grzesik, P. Mucha, D. Kaczmarczyk, M. Kardaś,
M. Kondek, K. Kowalski, W. Kurgan, P. Niziałek, H. Orzechowski, J.
Pietras, A. Pruś, B. Słowik, D. Stobnicka, B. Szafrański, W. Szostak,
W. Ścibisz, J. Zybała, P. Zybała.

6

KURIER

PRAWDZIWIE PATRIOTYCZNA
UCZTA DUCHOWA
w pięknych strojach zatańczyła nasze tańce narodowe:
krakowiaka, poloneza i mazura. Na koniec uczennice
zaprezentowały interesujący układ taneczny przy dodatkowych efektach specjalnych. Część taneczną imprezy zaplanowały Dorota Gałęza i Magdalena Pańczyk.
Cała uroczystość była świetnie dopracowana i bardzo
dokładnie przemyślana – za co należą się szczególne
podziękowania nauczycielom, którzy czuwali nad jej
przebiegiem. Dekoracja, wykonana przez nauczycieli:
Agnieszkę Wiśniewską, Sylwię Kozerę, Dorotę Nowakowską i Jarosława Kosa, skromna w swoim wyrazie,
również odpowiadała patriotycznemu charakterowi uroczystości. Wielkie brawa należą się wszystkim młodym
artystom, którzy z takim zaangażowaniem wywiązali się
z powierzonych im przez opiekunów ról. Ta ponad godzinna uroczystość mogła być prawdziwym przeżyciem
nawet dla wytrawnych bywalców imprez kulturalnych.
Na koniec zabrał głos wójt, który podziękował za zorganizowanie tej uroczystości oraz zebranym przybliżył
kalendarz imprez, jakie w najbliższym czasie mają odbyć się w naszej gminie. Wspomniał też o inwestycjach,
które są prowadzone na terenie gminy a także tych, które wkrótce zostaną rozpoczęte.
jgt

Było to nietypowe widowisko, bo
oczywiście pojawiło się sześć Czerwonych Kapturków, z których każdy
posługiwał się innym europejskim
językiem. Oczywiście Wilk ich nie rozumiał, doszedł więc do wniosku, że
powinien zacząć się uczyć języków
obcych. Gdy po roku spotkał się
znów z Czerwonymi Kapturkami potrafił się już porozumieć, lecz przeraził się, że tylu Czerwonych Kaptur-

WERNISAŻ LOKALNYCH TWÓRCÓW
W holu głównym Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii można było oglądać wystawę „Ścieżki talentów”,
która stała się I Gminnym Przeglądem Twórczości
lokalnych artystów. Zostały wystawione różnorodne
prace plastyczne 19 twórców amatorów i plastyków
lokalnych.
Wśród prezentowanych eksponatów znajdowały się
piękne obrazy przedstawiające Święty Krzyż i rzeźby w
drewnie Władysława Sadłochy, „Konie” Anny Klimont,
ikony Feliksa Skowrona, rzeźby gliniane i ikony Anny
Cholewy. Plastyczki Ewa Zielińska, Agnieszka Wiśniewska i Ewa Kochanowska zaprezentowały malar-

stwo dekoracyjne, obrazy olejne i grafikę. Interesujące
okazały się obrazy haftowane krzyżykowo Justyny Gul,
Żanety Górskiej, Anny Lelakowskiej i Lidii Szczur. Bożena Witecka pokazała swoje wyszywane obrazy.
Kwiaty szydełkowe i koszyk wielkanocny wystawiła
Maria Hara, kwiaty bibułkowe wykonała Renata Jaros,
a Zofia Jaros wspaniałe szydełkowe serwetki.
Całość ekspozycji obejmowała 67 prac. Wystawione prace zostały tak zaprezentowane, aby można było
zwrócić uwagę na ich wyjątkowość. Wszyscy twórcy zasłużyli na szczery podziw odwiedzających wystawę.
jgt

ków nie jest w stanie zjeść i zaczął
płakać. I tu z pomocą przyszła mu
Babcia Europa. Jak na „Europejskiego Czerwonego Kapturka” przystało
spektakl zakończył się „Odą do radości” – hymnem Unii Europejskiej.
Przedstawienie było wspaniałe.
Aktorzy świetni. Rodzice dumni ze
swoich pociech. Wyrazy uznania należą się osobom przygotowującym to
wyjątkowe przedstawienie.
jgt

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO
1 czerwca w Szkole Podstawowej w Bogorii odbył się turniej piłki
siatkowej. W rozgrywkach brali udział
chłopcy z klas piątych i szóstych.
W kategorii klas piątych puchar zdobyła klasa Vb, a wśród klas szóstych
najlepsza była VIb. Statuetkę dla najlepiej rozgrywającego zdobył Patryk
Pańczyk z kl. Vb i Albert Kaczmarski
z kl. VIb. Zwycięskie zespoły otrzymały medale i dyplomy, a wszystkie
dzieci dostały słodkie upominki.

Zawodom towarzyszyły pokazy
taneczne w wykonaniu szkolnych
czirliderek z klas piątych i szóstych
oraz oszałamiający doping kibiców.
Ostatnim rozgrywanym spotkaniem
był mecz nauczyciele kontra uczniowie.
Emocje sięgnęły zenitu, kiedy
pierwszy set nauczyciele w składzie: Dorota Gałęza, Magdalena
Pańczyk, Dorota Nowakowska,
Waldemar Michalski i Jarosław

Kos przegrali. Jednak pedagodzy
zebrali siły i całe spotkanie wygrali.
Zwycięzcy otrzymali z rąk pani dyrektor Zofii Adamczyk pamiątkowe
medale. Dzieci i dorośli bawili się
świetnie. Uczniowie zawsze chętnie stają w szranki z nauczycielami
czy to na boisku sportowym, czy na
scenie.
Bez względu na wynik rywalizacji organizowanie takich spotkań
dostarcza wielu radosnych przeżyć
tak nauczycielom jak i uczniom.
Wielkie brawa dla organizatorów za
świetnie przygotowaną imprezę.
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ostały zakończone prace przy budowie drogi gminnej Niemirów – Pułaczów. Inwestycja ta jest częścią projektu pt. „Podniesienie bezpieczeństwa
pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej
wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy Bogoria” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.
Ten odcinek drogi gminnej posiadał nawierzchnię
żwirową o szerokości 4,0–4,5 metra. Przejazd tą droga był utrudniony ze względu na duże koleiny oraz występujące po opadach błoto. W kwietniu przystąpiono
do realizacji prac, dzięki którym powstał odcinek drogi
mający zapewnić obsługę ruchu lokalnego przez skrócenie połaczenia pomiędzy miejscowościami Niedźwiedź
i Pułaczów.
Zakres prac obejmował m.in.:
– budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości
1 003 m, szerokość jezdni 5 m, pobocza 0,75 m
utwardzonego materiałem kamiennym,
– odtworzenie istniejących i budowa nowych rowów
przydrożnych,
– wykonanie zjazdów na prywatne posesje.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 537 875,21 zł.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowiło 60% kosztów inwestycji tj. 322 725,13 zł.
Z tego samego projektu zrealizowano również drogę
gminną Wysoki Średnie – Szczeglice. Roboty drogowe
zostały przeprowadzone od 20 stycznia do 15 października 2010 r. Zakres prac obejmował pomiary, przygotowanie nasypów, wykonanie warstwy podbudowy, położenie mieszanek mineralno–bitumicznych, umocnienie
rowów i skarp przy przepustach. Koszt całej inwestycji
brutto to 948 772,26 zł.
Zakończono też prace przy budowie drogi gminnej
Przyborowice – Ceber – Kolonia Ceber. Inwestycja ta
także była realizowana w oparciu o ten sam projekt.
W wyniku realizacji tego zadania wykonano drogę gminną o długości 1 600 m, o szerokości pasa drogowego
(jezdnia, pobocza, rowy) – 11 m, szerokości jezdni – 5 m
i pobocza z materiału kamiennego – 0,75 m. Wykonano
też zjazdy do posesji oraz odwodnienie korpusu drogi.
Prace zostały wykonane w terminie od 19 stycznia do
30 września 2010 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 922 378,69 zł.

Prace przy drodze Przyborowice – Ceber
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ZAKOÑCZONE BUDOWY
DRÓG GMINNYCH

Droga Szczeglice – Wysoki średnie

Droga Ceber – Przyborowice

Droga Wysoki Średnie – Szczeglice

Droga Przyborowice – Kolonia Ceber

R

INWESTYCJE

ozpoczęto inwestycję „Rozbudowa i przebudowa budynku
po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach Górnych wraz
ze zmianą sposobu użytkowania
z przeznaczeniem na cele Domu
Pomocy Społecznej”.
Całkowity koszt wykonania inwestycji wynosi 2 690 807,11 zł.
Istniejący budynek po byłej szkole podstawowej przeznaczony jest
do rozbudowy wraz ze zmianą funkcji obiektu dydaktycznego na cele
Domu Pomocy Społecznej, w którym
będzie można zakwaterować 40
pensjonariuszy. W Domu Pomocy
Społecznej będą jedno-, dwu- i trzyosobowe pokoje wyposażone w łazienki. Ponadto w budynku będzie
znajdowała się jadalnia, zmywalnia
naczyń, pralnia z suszarnią, gabinet
lekarski i pielęgniarski, sanitariat,
pomieszczenia rehabilitacyjne, biurowe, socjalne i porządkowe, pokój
dyrektora, kaplica, świetlica, kotłownia gazowa, magazyn pościeli,
zaplecze, łazienka ogólnodostępna
oraz winda.
Obok budynku zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci oraz fontanna. Na pozostałej części obszaru
otaczającego budynek zostaną posadzone kwiaty, drzewa, krzewy oraz
będzie zasiana trawa. Wokół budynku zostanie wybudowana droga pożarowa z niezależnym wjazdem i wyjazdem, a także alejki, drogi oraz 15
miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Planowany termin zakończenia
inwestycji to 30.06.2011 roku.

RUSZY£Y PRACE
PRZY DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ

ŒWIETLICA W CEBRZE
PRZEBUDOWANA

30 czerwca br. zakończono prace związane z realizacją projektu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 369 946,07 zł.
Istniejący budynek został zmodernizowany i przystosowany dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Zakres prac
obejmował m.in.: wykonanie izolacji cieplnej, wymianę
pokrycia dachowego, wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz roboty tynkarskie wewnątrz budynku.
Zagospodarowano również teren wokół świetlicy, wykonano ogrodzenie a także zrobiono chodnik.
Planowane jest wyposażenie budynku świetlicy, aby
mogła być miejscem spotkań i integracji mieszkańców
miejscowości Ceber.

NOWA SIEÆ
KANALIZACYJNA

25 listopada br. zostały zakończone prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Bogorii dla ulicy Spacerowej, w Kiełczynie, Woli Kiełczyńskiej i Gorzkowie.
Zakres robót, jakie zostały wykonane, obejmował
ułożenie kanałów z rur PCV, wykonanie studzienek kanalizacyjnych, położenie rurociągów tłoczonych, montaż przepompowni, usunięcie i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych.
Wartość prac to 4 747 807,00 zł brutto.
Projekt ten jest współfinansowany przez Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z Funduszy Przeznaczonych na Działanie pod nazwą Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej.
jgt

KURIER 9

INWESTYCJE

PREZENTACJE
INWESTYCJE

ŚWIETLICA W JURKOWICACH JUŻ PO REMONCIE

W ramach remontu i przebudowy urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Bogorii zagospodarowano
teren wokół szkoły. Roboty zostały wykonane w terminie i zakończone 30 września br.
Na placu szkolnym powstało wielofunkcyjne boisko, trybuny, nowe ogrodzenie oraz altanka i ogródek zabaw.
Wyremontowano też plac zabaw i wykonano chodniki.
Całość prac zamknęła się kwotą 328 368,81 zł.

W listopadzie 2009 roku rozpoczęto rozbudowę
i przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej
w Jurkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania
z przeznaczeniem na świetlicę. Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 z funduszy pod nazwą „Odnowa i rozwój wsi”.
Zagospodarowano również otoczenie budynku.
Uporządkowano także teren w pobliżu obelisku upamiętniającego walki podczas powstania styczniowego.
Prace zostały zakończone 25 listopada br. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 849 106,93 zł.

STACJA UZDATNIANIA WODY
W ZIMNOWODZIE

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ MAŁEJ OBWODNICY
W BOGORII
W maju br. ruszyły prace związane z budową małej
obwodnicy wokół cmentarza, które zakończyły się z końcem sierpnia. Obwodnica połączyła ulicę Sandomierską
i Staszowską.
W ramach tej inwestycji została wykonana nowa
konstrukcja jezdni o łącznej długości 508 m, szerokość
jezdni to 6 m, natomiast szerokość poboczy 2 x 0,75 m.
Powstał również parking przy cmentarzu parafialnym
oraz ułożono chodnik z kostki brukowej o długości 355
metrów.
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ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ TERENU
WOKÓŁ PSP W BOGORII

Zakres robót do wykonania był dość znaczny. Zostały przeprowadzone odpowiednie roboty ziemne, stabilizacja gruntu, wykonanie podbudowy z materiałów
kamiennych, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej
z betonu asfaltowego, ułożenie chodnika z kostki brukowej, przeprowadzenie urządzeń odwadniających oraz
plantowanie poboczy wraz z umocnieniem materiałem
kamiennym.
Koszt realizacji brutto małej obwodnicy wyniósł
472.310,18 zł.
jgt

W IV kwartale bieżącego roku oddano do użytku stację uzdatniania wody na ujęciu wody w Zimnowodzie.
Całkowity koszt tego zadania wyniósł 356 150,00 zł
brutto.
Prace przy tym projekcie były współfinansowane ze
środków krajowych w formie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 216 557,37 zł
oraz w postaci bezzwrotnego dofinansowania ze środków z budżetu Powiatu Staszowskiego w wysokości
30 000,00 zł a także własnych środków. W wyniku realizacji tego zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci poprawy jakości wody.
W chwili obecnej parametry jakości uzdatnionej wody
spełniają najsurowsze normy Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20.04.2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Z 2010 roku Nr 72, poz. 466).

Zadanie było współfinansowane ze środków:

Gminy Bogoria

Powiatu Staszowskiego

WFOŚiGW
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HISTORIA POWSTANIA KOŒCIO£A I PARAFII W NIEMIROWIE

„Okazuje się, jak wielkim dobrodziejstwem jest kościół w Niemirowie. Ludność ma blisko – najdalej do czterech
kilometrów – więc może łatwiej jej będzie przyjść do kościoła...”
Kronika parafii niemirowskiej, wpis z 1941 r.
Myśl o utworzeniu w Niemirowie samoistnej parafii
i wybudowaniu kościoła parafialnego zaczęła powstawać w sercach ludzi dobrej woli już po I wojnie światowej. W kronice kościoła parafialnego w Szumsku znajduje się następująca notatka z roku 1926, napisana
przez ówczesnego proboszcza księdza kanonika Wacława Kosińskiego: „...parafia szumska ma figurę (położenie) niewygodną. Blisko połowa parafian ma daleko
do kościoła. Wśród parafian kiełkuje nawet myśl, by
na pograniczu parafii Iwaniska i Kiełczyny, na przykład
w Niemirowie albo na Grzesiarzach, czy w Niedźwiedziu
stworzyć nową parafię. Na razie ciężkie warunki ekonomiczne nie pozwalają o tym myśleć, ale trzeba by to
podtrzymywać w parafianach i dążyć do realizowania tej
zdrowej myśli duszpasterskiej”.
Myśl raz powstała nie zaginęła, lecz zaczęła interesować szerszy ogół ludności, przybierać na sile. Około
roku 1932 Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Kubicki odbywał kanoniczną wizytację w parafii szumskiej. Na
tę uroczystość wybierali się parafianie. Kilku mieszkańców Niemirowa oraz Niedźwiedzia, udając się do kościoła, zmęczyło się daleką podróżą. Usiedli pod krzyżem
blisko Szumska, aby odpocząć. W rozmowie jeden z nich
zaproponował, aby prosić księdza biskupa o posłuchanie w sprawie utworzenia na krańcach parafii szumskiej
nowej parafii. Wniosek ten poparł pan szambelan Władysław Jelski – właściciel Szumska. Przedłożono więc
rzeczony wniosek Jego Ekscelencji księdzu biskupowi

Pawłowi Kubickiemu, który przyrzekł, że razem z pasterzem diecezji, księdzem biskupem Włodzimierzem Jasińskim, rozpatrzą tę propozycję. W ten sposób projekt
utworzenia nowej parafii dotarł do władzy diecezjalnej.
Jednak parafię w Niemirowie erygowano dopiero
w 1940 roku. Powstała ona z parafii Szumsko, Iwaniska i Kiełczyna. Kościół parafialny pod wezwaniem św.
Andrzeja Boboli został poświęcony, według ówczesnego
zwyczaju, na początku budowy w 1940 r., a po całkowitym ukończeniu prac budowlano–stolarskich świątynia
została konsekrowana przez księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego w 1960 roku. Wiele starań w zorganizowanie życia religijnego parafii włożyli pracujący tu księża:
ks. I. Bilnicki i ks. S. Resztak.
Obecny ksiądz proboszcz dr Jerzy Bisztyga, biorąc
pod uwagę te wyjątkowe dla wspólnoty parafialnej rocznice: 70–lecie poświęcenia i 50–lecie konsekracji świątyni, w dzień odpustu parafialnego 8 grudnia 2010 roku
w kościele parafialnym w Niemirowie zorganizował uroczystości upamiętniające te daty. Mszę św. sprawował
pasterz diecezji sandomierskiej ks. biskup Krzysztof
Nitkiewicz. Jako wotum wdzięczności za istnienie parafii i świątyni w Niemirowie zostały poświęcone nowe witraże przedstawiające postaci: beatyfikowanego w tym
roku księdza Jerzego Popiełuszki i św. Siostry Faustyny
Kowalskiej – apostołki Bożego Miłosierdzia oraz obraz
Jezusa Miłosiernego. Ksiądz biskup poświęcił również
medale – krzyże św. Benedykta.

HISTORIA O£TARZA ŒW. TEKLI Z KOŒCIO£A W BOGORII

5 marca zabrano do konserwacji
pierwszy z bocznych ołtarzy z kościoła parafialnego w Bogorii, ten usytuowany najbliżej ambony. Wszystkie
elementy zostały zdemontowane
i przewiezione do pracowni konserwatorskich w Krakowie i Rzeszowie. Prace nad renowacją trwały 3
miesiące w firmie konserwatorskiej
Eweliny i Marcina Gruszczyńskich.
W piątek 21 maja przed odpustem
parafialnym ołtarz został zmontowany w świątyni.
Ołtarz św. Tekli powstał w II poł.
XVIII w. w stylu barokowym. W centrum ołtarza znajduje się obraz św.
Tekli, a nad nim wizerunek św. Jana
Nepomucena w promienistej glorii
z chmurami i uskrzydlonymi główkami anielskimi. Na predelli przy
złoconych kolumnach umieszczono
złocone i srebrzone figury św. Piotra
z kluczami i św. Pawła z mieczem.
Podczas konserwacji drewno zostało
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poddane dezynsekcji i impregnacji.
Następnie zrekonstruowano złocenia
i srebrzenia.
Ołtarz św. Tekli jest jednym z pięciu
bocznych ołtarzy w kościele. Święta
przedstawiona na obrazie była uczennicą św. Pawła i to on ją ochrzcił, podczas swej pierwszej podróży do Azji
Mniejszej. Nawróciwszy się, zerwała
zaręczyny z poganinem, za co została
skazana na stos. Deszcz zgasił płomienie i uniknęła śmierci. Z Pawłem
udała się do Antiochii, a gdy odrzuciła
rękę starającego się o nią Syryjczyka,
tak jak wielu wtedy chrześcijan została skazana na pożarcie przez lwy.
Cudem ocalała, gdyż wygłodniała
lwica jej nie tknęła. Po tym dwukrotnym ocaleniu udała się do Seleucji,
gdzie resztę życia spędziła jako pustelnica, dożywając sędziwego wieku – 80 lat. Jest orędowniczką od
pożogi i zarazy. Pomnik św. Tekli
znajduje się na rynku w Kielcach.

Nad obrazem św. Tekli widoczny jest mniejszy przedstawiający
św. Jana Nepomucena. Św. Jan
Nepomucen około 1380 roku przyjął święcenia i został kanonikiem
w katedrze św. Wita w Pradze. Prawo kanoniczne studiował w Pradze
i Padwie. Piastował godność kanonika kolegiaty praskiej św. Idziego,
a w 1389 roku został mianowany
wikariuszem generalnym arcybiskupa Pragi. Po zatargu króla Czech
z arcybiskupem popadł w niełaskę
i został uwięziony, a następnie zrzucony z mostu Karola do Wełtawy. Jego zwłoki złożono na Hradczanach.
Jako święty jest patronem spowiedników, tonących oraz orędownikiem
podczas powodzi.
Prace renowacyjne przyniosły
oczekiwany rezultat. Odnowiony ołtarz pięknie wygląda i cieszy nasze
oczy.
jgt

OŁTARZ ŚW. ANTONIEGO JUŻ PO RENOWACJI
10 września przywieziono do kościoła i zamontowano po renowacji
drugi boczny ołtarz św. Antoniego.
Ołtarz św. Antoniego powstał w II
poł. XVIII w. w stylu rokokowym. Ma
budowę architektoniczną i jest kompilacją elementów pochodzących z
dwóch różnych ołtarzy. Na znacznej
powierzchni ołtarza zachowała się
oryginalna błękitna marmoryzacja
ozdobiona złotymi użyleniami. Centralnym punktem ołtarza jest obraz
olejny na płótnie, rozpięty na drewnianym podobraziu, przedstawiający
św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus. Obraz oprawiony
jest w złoconą falistą ramę. Nastawę ołtarza budują zdwojone pilastry
ozdobione kampanullami, muszlami
i palmetami, a na zewnętrznych profilach gzymsowania ozdobnymi kroksztynami. Retabulum flankują złocone i srebrzone uszaki z motywem
plecionki, liści akantu oraz dwie
rzeźby przedstawiające nieznanych
zakonników. Predella ozdobiona jest
złoconymi ornamentami w formie rocailli i stylizowanych muszli oraz kartuszem z herbem Starykoń. W monumentalnym zwieńczeniu znajduje
się obraz błogosławionego Michała
Giedroycia, na nasadnikach figury
uskrzydlonych aniołów.
Konserwacja ołtarza rozpoczęła
się 29 maja w pracowniach konserwatorskich Eweliny i Marcina Gruszczyńskich w Krakowie oraz Rzeszowie
i trwała ponad 3 miesiące. Podczas
konserwacji wykonano zabieg dezynsekcji i impregnacji drewna, wzmocniono całą konstrukcję, odczyszczono
obrazy i odpowiednio je zabezpieczono. Ornamenty pokryto złotem płatkowym i srebrem proszkowym.

Święty Antoni Padewski, przedstawiony w ołtarzu, urodził się w
1195 roku w Lizbonie, pochodził
z bogatej i szanowanej rodziny.
Ochrzczono go imieniem Ferdynand.
Przed 20 rokiem życia wstąpił do
zakonu Kanoników Regularnych św.
Augustyna. W 1219 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Przez przypadek poznał pięciu franciszkanów,
którzy w Maroku nauczali muzułmanów, był pod wrażeniem ich skromnego i pogodnego stylu życia. W
1220 roku na wieść o ich męczeńskiej śmierci wstąpił do zakonu franciszkanów i zaczął studiować myśli
św. Franciszka oraz Pismo Święte.
Był świetnym kaznodzieją, jego
dar wymowy gromadził tłumy. Nauczał w Maroku, pracował w przytułku dla ubogich w Forli we Włoszech,
głosił Ewangelię w Lombardii, był
wykładowcą na uniwersytetach w
Montpellier i Tuluzie. Pracował też
jako wysłannik kapituły dla papieża
Grzegorza IX, który nazwał jego kazania szkatułką Biblii i nakazał mu
pisać kazania na dni świąt. Przez 3
lata pisał też kazania niedzielne. W
1227 roku został mianowany prowincjałem obszaru Emilia – Romania. W 1230 roku papież zwolnił go
z tych obowiązków. Osiadł w klasztorze Świętej Marii w Padwie. Tam
zachorował i w wieku 36 lat zmarł
na puchlinę wodną.
Przypisuje mu się wiele cudów
na całym świecie. Na miejscu grobu
św. Antoniego wznosi się w Padwie
bazylika – jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. Św.
Antoni często bywa przedstawiany
z Dzieciątkiem na ręku, ponieważ
prawdopodobnie pewnej nocy odwie-

TRADYCJA MAJÓWEK
NIE ZAGINÊ£A
Wydawałoby się, że już nikt w maju nie odprawia
majówek przy wiejskich figurach, że zwyczaj ten minął
nieodwracalnie i w dobie komputerów nie ma na to
czasu, a ci, którzy chcą czcić Maryję, idą do kościoła
na majowe nabożeństwo.
Otóż nie jest to prawdą. W naszej gminie w Kolonii
Grzybów, przy krzyżu niedaleko przystanku w kierunku

dziło go Dzieciątko Jezus, ucałowało
i powiedziało, że bardzo go kocha.
Św. Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych a także małżeństw,
narzeczonych, położnych, ubogich
oraz podróżnych.
Błogosławiony Michał Giedroyć,
który został przedstawiony na obrazie w górnej części ołtarza, urodził
się około 1425 r. w Giedroyci na Litwie. Pochodził z książęcego rodu,
miał jedną nogę krótszą i poruszał
się o kuli. Z tego też powodu nazywano go chromym. W latach 1461–
–1465 prawdopodobnie studiował
na Uniwersytecie Jagiellońskim i
otrzymał stopień bakałarza. W 1465
roku wstąpił do Zakonu św. Augustyna Kanoników Regularnych od Pokuty Błogosławionych Męczenników
Najświętszej Maryi Panny de Metro.
Biali augustianie, zwani potocznie
przez ludzi markami, związani byli
z kościołem św. Marka Ewangelisty
w Krakowie (stąd ich nazwa potoczna). Michał Giedroyć spotykał się ze
św. Stanisławem Kazimierczykiem
(1430–1489) z Szymonem z Lipnicy
(1438–1482) oraz Izajaszem Bonerem (1399–1471). Prowadził życie proste i ubogie. Był wrażliwy na
ludzkie cierpienie, często proszono
go o wstawiennictwo w modlitwie do
Boga. Miał dar proroctwa i czynienia
cudów. Został ogłoszony błogosławionym, a jego czciciele modlą się o
kanonizację. Jest patronem chorych
i zakrystianów.
Prace konserwatorskie przebiegły sprawnie i zmiany w wyglądzie
ołtarza są ogromne. Dopiero teraz po odnowieniu można dostrzec
szczegóły, które wcześniej nie były
widoczne.

na Radwan, przez cały maj spotykały się kobiety, dzieci, a także bywało mężczyźni i codziennie wieczorem
o 18:00 wszyscy wspólnie modlili się do Matki Bożej.
Pani Regina Barabasz twierdzi, że trudno tu mówić
o tym, kto był inicjatorem tych majowych spotkań ku
czci Matki Bożej, tak po prostu kilkanaście osób podjęło taką decyzję i wytrwale ją realizowało.
Należy się cieszyć, że taka tradycja przetrwała
i mieć nadzieję, że młodzież w przyszłości ją przejmie,
wspominając własne przeżycia z tym zwyczajem związane.
jgt
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KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
W Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii odbył się 26 października br.
już po raz piąty Powiatowy Konkurs
Piosenki Religijnej im. Jana Pawła
II. Organizacją Konkursu zajmował
się GOK oraz Parafia Rzymsko–Katolicka w Bogorii. Nad sprawnym przebiegiem rywalizacji czuwała dyrektor
Zofia–Ligia Janda oraz ksiądz proboszcz Andrzej Wierzbicki. Z całego
powiatu staszowskiego i gminy Iwaniska przybyło 85 uczestników wraz
z opiekunami. Konkursowe zmagania obserwowali, licznie obecni na
sali, mieszkańcy Bogorii. Na widowni

znajdowali się również księża z tych
parafii, których młodzi przedstawiciele prezentowali swe wokalne umiejętności na scenie.
Konkursowe przesłuchania trwały długo – zgłoszonych uczestników
konkursu przesłuchiwała komisja
konkursowa w składzie: ks. Wiesław Grzegorczyk, ks. Jerzy Bisztyga, Jolanta Terelak i Krzysztof
Laskowski, która po obradach wyłoniła laureatów.
W I kategorii klas I–III ze szkół
podstawowych pierwsze miejsce
zajął zespół wokalny „Rozśpiewane

JAK WSPIERAÆ
LOKALNE ŒRODOWISKA
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Dzieci Boga” z Bogorii, drugie – Mateusz Kućma ze szkoły w Niedźwiedziu, a trzecie – Agata Wiśniewska
i Martyna Utnik z Bogorii. W II kategorii klas IV–VI ze szkół podstawowych
pierwsze miejsce zajęła Katarzyna
Charymska ze szkoły w Ujeździe,
drugie Karolina Linowska z Rytwian,
a trzecie ex aequo przypadło Martynie Kapuście i Agnieszce Marcinkowskiej z Bogorii. Wśród gimnazjalistów najlepszą okazała się
Agnieszka Krzyżanowska z Bogorii,
drugie miejsce uzyskała Eliza Tutak
z Czajkowa, a trzecie ex aequo wyśpiewały Aleksandra Kazberuk i Natalia Gołyska z Połańca.
W ostatniej kategorii
– szkół średnich – pierwsze miejsce przypadło Justynie Gawłowskiej z LO
w Staszowie, drugie Andżelice Madej z GOK–u
w Iwaniskach, natomiast
trzecie ex aequo Paulinie Chyc i Aleksandrze
Skowron z LO w Bogorii.
Jury przyznało wyróżnienie specjalne dla zespołu wokalno–instrumentalnego z Czajkowa.

Pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa w sali widowiskowej GOK
w Bogorii odbyła się 27 kwietnia br. konferencja, na
którą Wójt Gminy Bogoria zaprosił wójtów, burmistrzów
i koordynatorów gmin z całego województwa. Celem
konferencji było stworzenie warunków do kontynuacji
w gminach działań rozpoczętych za sprawą Programu
Integracji Społecznej.
Podczas konferencji wystąpił ze swoją prelekcją wójt
Władysław Brudek (na zdj. obok). Głos zabierali przybyli
konsultanci regionalni – Małgorzata Rudnicka (na zdj.
po lewej) i Stanisław Baska. Swoje poglądy prezentowali też zaproszeni goście. Podczas panelu dyskusyjnego debatowano nad tym, jak wspierać środowisko lokalne w działaniach, jakie należy stosować rozwiązania,
aby organizacje i ich liderzy mogli dobrze współdziałać
z różnymi instytucjami. Następnie przybyli eksperci prowadzili warsztaty dyskusyjne.
Dyskusja zakończyła się wypracowaniem rekomendacji
do stworzenia warunków dla kontynuacji w gminach działań społecznych, które zostały rozpoczęte przez wprowadzenie w życie założeń Programu Integracji Społecznej.
Prezentacje artystyczne zespołów, które powstały
w ramach realizacji usług Programu Integracji Społecznej zakończyły konferencję.
jgt

WIZYTA STUDYJNA
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii zorganizował 26–
–27 września br. wyjazd do gmin województwa małopolskiego: Iwkowa, Lipnica Murowana i Laskowa. W wyjeździe udział wzięli liderzy z gminy Bogoria i usługodawcy,
którzy uczestniczyli w Programie Integracji Społecznej.
Dwudniowy wyjazd miał bardzo bogaty program ukierunkowany na zwiedzanie miejsc, poznawaniu dobrych
praktyk ukierunkowanych na aktywizację z wykorzystaniem lokalnego potencjału regionalnego. W wizycie studyjnej uczestniczyło 50 osób.

Zwiedzanie prywatnego skansenu p. Jędrzejków

Uczestnicy wyjazdu gościli także w stadninie koni

W gospodarstwie agroturystycznym p. Orzeł

BIESIADA PIEROGOWA PO RAZ DRUGI
Mieszkańcy Wysók Średnich
i Rada Sołecka wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Bogorii zorganizowali 27 czerwca br. już po raz drugi Gminne Święto Pieroga. Impreza
rozpoczęła się uroczystą mszą świętą. Mszę za Ojczyznę oraz za nasze
„małe ojczyzny” – gminę, parafię,
wieś – odprawił i homilię wygłosił
proboszcz ze Szczeglic ksiądz Stanisław Wiktor. Na imprezie był obecny
wójt Władysław Brudek, a ponieważ
akurat w tym dniu wypadały jego
imieniny, otrzymał bukiet kwiatów
i życzenia, zaś miejscowa kapela
„Sami Swoi” zagrała „Sto lat”.
Następnie odbyła się prezentacja
pierogów. Do konkursu wystawiono
aż 27 różnych rodzajów tej potrawy.
Były pierogi z grzybami i kapustą,
z mięsem, z kaszą gryczaną, z serem, z owocami: śliwkami, jagodami,
jabłkami. Były też deserowe z nadzieniem kokosowym, a także z ciasta
francuskiego. Jurorzy degustowali

specjały i oceniali, a następnie pozostali uczestnicy mogli popróbować
tych wspaniałości. Sympatyczne rymowanki zdobiące plac imprezy zachęcały do degustacji: „Nie ma jak
pierogi z bogoryjskiej gminy, wszystkim naszym Gościom smacznego
życzymy” lub „Pierogi, pierogi to królewskie danie, kto do Wysók przyjedzie za darmo dostanie”.
Wybór był wyjątkowo trudny, bo
wszystkie pierogi smakowały rewelacyjnie. Półmiski z potrawami były
pięknie udekorowane. Komisja oceniała nie tylko walory smakowe, ale
również estetykę podania oraz tradycje regionalne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
rzeczowe. Szkoda tylko, że niektóre
potrawy mimo walorów smakowych
nie zajęły czołowych miejsc, bo nie
spełniały wymogów formalnych.
W tym roku I miejsce zajęły pierogi Elizy Kwiatkowskiej z miejscowości Budy, II miejsce – Marii

Jurkowskiej z Wysók Średnich, a III
– Bożeny Krzyżanowskiej z Bogorii.
Cały czas uczestnikom imprezy
przygrywała kapela biesiadna, można było też popróbować wiejskiego
jadła. Zorganizowano dodatkowe
atrakcje. Dużym powodzeniem cieszyły się przejazdy bryczką zaprzężoną w piękne konie. Dla dzieci
wspaniałą atrakcją było mini wesołe
miasteczko oraz konkursy lepienia
pierogów. Miejscowi artyści prezentowali swoje prace: rzeźbę i malarstwo – Władysław Sadłocha, prace
plastyczne – Feliks Skowron i Artur
Skowron, a bibułkowe kwiaty – Renata Jaros. Sekcja tkacka z GOK
wystawiła własnoręcznie utkane pasiaki i gobeliny. Biesiadowanie przy
muzyce ludowej trwało do późnych
godzin wieczornych. Pogoda również
dopisała. Ta plenerowa impreza
spodobała się wszystkim uczestnikom. Niektórzy już odgrzebują w pamięci stare przepisy, aby przygotować jeszcze smaczniejsze pierogi
na III Biesiadę Pierogową.
jgt
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ROK SZKOLNY 2010/2011 W SZKO£ACH PODSTAWOWYCH
W Zespole Placówek Oświatowych w Szczeglicach odbyło się 3 listopada Uroczyste Ślubowanie – do
społeczności szklonej zostało włączonych 12 uczniów klas pierwszych.
Dyrektor mgr Anna Niziałek pasowała na Pierwszaków „symbolicznym”
ołówkiem, wychowawczyni Beata
Wrzosek wręczyła swoim uczniom dyplomy i odznaki, a ksiądz proboszcz
Stanisław Wiktor poświęcił tornistry
i przybory szkolne. Uczniowie klas
II obdarowali młodszych kolegów
słodkimi upominkami. Uroczystość
zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Podobne uroczystości odbyły
się na terenie gminy we wszystkich
szkołach podstawowych. Do grona
uczniów do klas pierwszych doszło
1 września 47 uczniów w dwóch kla-

Z Józefem Żakiem, znanym rzeźbiarzem ludowym i regionalistą, autorem książki o historii
jędrzejowskiej „ciuchci”, od wielu lat współpracującym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bogorii
rozmawia Zofia–Ligia Janda

sach w Bogorii, w szkole w Jurkowicach naukę rozpoczęło 16 dzieci.
W szkołach podstawowych na terenie gminy Bogoria realizowany jest
kolejny etap Projektu I – Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy w ramach którego I klasy dostają
pomoce naukowe. Szkoła w Jurkowicach otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu dla oświaty
20 laptopów z oprogramowaniem do
prowadzenia zajęć dla dzieci oraz jeden dla nauczyciela.
Pasowanie i ślubowanie na ucznia
odbyło się także 11 listopada w Publicznym Gimnazjum Zespołu Szkół
Ogólnokształcącym Im. Jana Pawła II
w Bogorii, gdzie do grona gimnazjalistów przyjęto 106 uczniów w pięciu
klasach.
ZLJ

PREZENTACJA UCZNIOWSKICH UMIEJÊTNOŒCI

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii odbył
się 14 czerwca pokaz tańca nowoczesnego i wernisaż
prac plastycznych.
To interesujące przedsięwzięcie było rezultatem
pracy dwóch nauczycielek: Magdaleny Pańczyk
– nauczycielki wychowania fizycznego i Agnieszki
Wiśniewskiej – nauczycielki plastyki. Wraz z uczniami klas IV-VI panie przygotowały imprezę, na którą
zostały zaproszone władze gminy, księża, dyrektorzy
szkół, nauczyciele i rodzice. Uczniowie przedstawili
zebranym siedem tańców młodzieżowych zawiera-
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SZUKAJĄC ŚLADÓW HISTORII

jących elementy tańca nowoczesnego, baletu, rapu
i hip-hopu. Pokazy tańca nowoczesnego wzbudziły podziw i uznanie widzów. Po występach młodzieży zaproszeni goście wzięli udział w wernisażu prac uczniowskich. Przybyli goście mogli podziwiać wystawę prac
plastycznych wykonanych różnymi technikami. Prace
uczniów również cieszyły się zainteresowaniem oglądających wystawę.
Pokazy tańca oraz wernisaż plastyczny uwidocznił talenty uczniów a także pozytywnie wpłynął na promocję
szkoły w środowisku.

– W tym roku mija już dwadzieścia lat od Twej
pierwszej wystawy w naszym GOK-u…
– Tak. To była pierwsza moja wystaw w Bogorii, wernisaż odbył się 9 maja 1990 roku. Przez te dwadzieścia
lat było ich jeszcze kilka. Wszystkie były bardzo ciepło
przyjmowane przez zwiedzających i bardzo mile je wspominam.
– Czas więc pomyśleć o kolejnym wernisażu.
– Ostatnio nie rzeźbię prawie nic. Dłuta rdzewieją.
Jestem w trakcie pisania kolejnej książki. Tym razem
będzie to książka o historii mej Małej Ojczyzny – Ziemi Szczeglickiej, pojmowanej jako teren obejmujący
parafię szczeglicką, leżącą w historycznej Ziemi Sandomierskiej, w trójkącie którego wierzchołki wyznaczają
miasteczka: Bogoria, Klimontów i Iwaniska. Mimo to,
że ziemia ta położona była z dala od znanych wielkich
szlaków kupieckich, to i tutaj działa się historia. Może
nie ta wielka, ale jednak historia.
– Proszę o kilka szczegółów.
– Najstarszą wsią na tym terenie są Szczeglice. Już
w roku 1242 – tak, to nie pomyłka – jest wzmiankowana
jako wieś należąca do rycerza Piotra z Ujazdu.
– A inne wsie?
– O pozostałych wsiach wspomina Jan Długosz
w swym Liber Beneficiorum, jako wsiach – siedzibach
rycerskich „preadium unum militare” Najmłodszą wsią
jest natomiast Grzybów. Pierwsze zapiski o tej wsi pochodzą dopiero z roku 1508, a właścicielem bądź dzierżawcą tej wsi był Piotr Mroczek.
– To bardzo ciekawe. O czym jeszcze dowiemy się
z tej książki?
– Będzie też rozdział poświęcony historii kościoła

w Szczeglicach – gotyckiej perle regionu, jak ktoś go
prawie poetycko nazwał. Będzie też rozdział poświęcony
historii mojej rodziny. Ród Żaków z Grzybowa korzeniami sięga w XV wiek.
– A możemy poznać tytuł tej książki?
– „Odszukaj swój ślad” – taki będzie tytuł książki.
Jest on zaczerpnięty z wiersza ludowej poetki Anieli
Świerk pod tym samym tytułem, a będącego jednocześnie mottem mej pracy, który wydaje mi się, że świetnie
nawiązuje do treści książki.
– Napotykasz na jakieś trudności w zbieraniu materiałów do książki?
– Jak do tej pory to nie. Idzie gładko, choć czasami
napotykam na pewne trudności. Świetnie pracuje mi się
ze szczeglickim proboszczem Stanisławem Wiktorem.
Spotykam się z wielką życzliwością w Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu. Podziękowania dla księdza Ryszarda Nowakowskiego.
– Czy jest jeszcze coś, o czym chciałbyś powiedzieć czytelnikom?
– Wydaje mi się, że i tak już dużo powiedziałem,
i książka będzie przez to mniej ciekawa. Ale teraz na
serio. Mam apel i jednocześnie wielką prośbę do mieszkańców Ziemi Szczeglickiej. Jeśli państwo dysponują jakimiś informacjami lub posiadają w swych domowych
archiwach stare ciekawe fotografie proszę o kontakt ze
mną lub przez księdza proboszcza bądź Dom Kultury
w Bogorii.
– Na zakończenie naszej rozmowy jeszcze jedno pytanie: kiedy ukaże się książka?
– Sądzę, że latem przyszłego roku.
– Dziękuję za rozmowę.

LETNI SEZON W „STODOLE” ZAKOÑCZONY

W niedzielę, 14 listopada, w Wysokach Małych w pracowni artystycznej Władysława Sadłochy odbyło się podsumowanie tegorocznego sezonu letniego.
Już o godz. 14:00 przybyli licznie goście, którzy chcieli wziąć udział w imprezie.
Najpierw odbyła się msza święta, którą odprawili ks. Jerzy Rybusiński i ks.Wiesław Kowalewski. Następnie prezentowały się solistki – laureatki V Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej: Agnieszka Krzyżanowska z Bogorii, Ola Skowron i Paulina Chyc z LO w Bogorii, Katarzyna Charymska z Ujazdu i Andżelika
Madej z Iwanisk.
O swoich pracach, które można było podziwiać w pracowni, opowiadał Feliks
Skowron. Mieszkaniec Staszowa Andrzej Wawryluk (na fot. obok) wspominał
swoją rowerową pielgrzymkę do Rzymu za pontyfikatu Jana Pawła II – a relację
dokumentował zdjęciami. Znany poeta staszowski Wiesław Kot czytał swoje
poezje. Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – reprezentował Wojciech Borzęcki. W uroczystościach udział wziął Wójt Gminy Bogoria Władysław Brudek. Przybyli też kandydaci na radnych do Rady Powiatu oraz
Rady Gminy. Wszyscy mogli przy tej okazji podyskutować z przybyłymi mieszkańcami. Zebranym przygrywała kapela „Sami Swoi” z Wysók Średnich. Na koniec
wszyscy mogli poczęstować się smaczną grochówką.
jgt
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N

a trasie Bogoria – Wola Malkowska – Malkowice – Ceber
– Wierzbka – Niemirów po
raz pierwszy zorganizowano 10 października br. rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży.
Celem rajdu była popularyzacja
wśród młodych mieszkańców gminy
turystyki rowerowej oraz poznawanie
terenu Gminy Bogoria. Organizatorzy
rajdu: Piotr Adamczyk z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Bogorii, Zofia–Ligia Janda z Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Wójt Gminy
Bogoria Władysław Brudek zadbali
o bezpieczeństwo uczestników jak
również zapewnili im okolicznościowe koszulki, pamiątkowe znaczki.
O atrakcje przy ognisku na terenie
placu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
zatroszczyła się dyrektor Bożena
Waga. Uczestnicy rajdu wzięli też
udział we mszy św., którą odprawił
dla nich proboszcz parafii w Niemirowie – ks. Jerzy Bisztyga.
Około 50 młodych mieszkańców
gminy zdecydowało się uczestniczyć
w rajdzie, chcąc sprawdzić swoją
kondycję i wytrzymałość posiadanego
sprzętu. Trasę z Bogorii do Niemirowa
oraz drogę powrotną przebyli bez problemów, dumni z siebie i zadowoleni
z aktywnie spędzonej niedzieli. W rajdzie bogoryjskim udział wzięła grupa
rowerowa z PTTK Staszów.
jgt

SPORT

ROWEREM PO ZIEMI BOGORYJSKIEJ

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU STRA¯ACKIEGO

3 października br. odbyło się przekazanie przez Wójta Gminy Bogoria Władysława Brudka samochodu strażackiego Mercedes-Benz Vario 512D dla
jednostki OSP w Domaradzicach. Samochód został poświęcony podczas
uroczystej polowej mszy św., którą
celebrował proboszcz parafii Szczeglice ks. Stanisław Wiktor. W uroczystościach udział wzięli posłowie
ziemi świętokrzyskiej: Mirosław
Pawlak i Andrzej Pałys oraz licznie
przybyli goście i jednostki z całej gminy. Po części oficjalnej uczestników
przyjęto regionalnym poczęstunkiem
przygotowanym przez panie z KGW
z Domaradzic oraz jednostkę OSP.
Uroczystości były organizowane w ramach integracyjnego projektu realizowanego przez OSP w Domaradzicach
„Łączymy pokolenia”.
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SUKCES PIŁKARZY RĘCZNYCH
PSP Z BOGORII
W hali przy ulicy Krakowskiej
w Kielcach odbył się 3 grudnia br.
finałowy turniej VII edycji Małej Ligi
Piłki Ręcznej. W kategorii szkół
podstawowych I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii!
Tegoroczny
Turniej
przybrał
nową formułę. Zespoły występowały w koszulkach wylosowanej drużyny Europejskiej Ligi Mistrzów. Nasi
uczniowie wystąpili w koszulkach
francuskiego zespołu Montpellier
Agglomeration HB.
Faza grupowa rozgrywek odbyła
się 25 października w Jędrzejowie.
Bogoria pokonała wysoko szkoły podstawowe z Jędrzejowa nr 2, Osieka,
Szerzaw i Włoszczowy i z pierwszego
miejsca awansowała do ćwierćfinału. Mecze ćwierćfinałowe rozgrywane były 10 listopada w Osieku. Tak
jak w eliminacjach Bogoria wygrała
wszystkie spotkania. W półfinale,
który odbył się w Czajkowie drużyna
z Bogorii pokonała zespół z Jędrzejowa SP nr 4, a w wielkim finale wynikiem 17:10 Szkołę Podstawową
nr 34 z Kielc.
Najlepszym strzelcem Turnieju
okazał się Damian Falasa uczeń
klasy VIb z Bogorii, który zdobył aż
65 bramek! Puchar dla najlepszego
strzelca Turnieju Damian otrzymał

Na zdjęciu siedzą od lewej: Mikołaj Terlecki, Mateusz Domagała, Jakub Stemplowski, Robert Karwacki, Przemysław Szaraniec, Hubert Żyłowicz.
Stoją od lewej: Dorota Gałęza – trener, Patryk Pańczyk, Damian Falasa, Artur
Góral, Hubert Jurkowski, Jakub Fulara.

z rąk prezesa KS Vive Targi Kielce
Bertusa Serwaasa. Po fazie grupowej Małej Ligi w kieleckim Echu
Dnia okrzyknięto Damiana następcą Karola Bieleckiego, a w trakcie
Turnieju obserwował naszego zawodnika trener juniorów Vive Targi
Kielce Aleksander Litowski. Wszy-

scy zgodnie przyznają, że Damian
ma „ciąg na bramkę”, a swoją grą
wyróżnia się wśród rówieśników.
Czyżby czekała chłopca kariera na
miarę Karola Bieleckiego? Życzymy
mu tego z całego serca!
Puchar dla najlepszego bramkarza Turnieju odebrał również uczeń
klasy VIb Hubert Żyłowicz. W poprzedniej edycji MLPR w 2009 roku
PSP z Bogorii zajęła II miejsce. W tegorocznych zdobyła mistrzostwo województwa! Cała drużyna cieszy się
z tego ogromnego sukcesu.
Nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy piłki ręcznej z Bogorii mają nadzieję, że tegoroczna
wygrana będzie motywacją dla innych szkół z małych miejscowości.
Musimy wreszcie uwierzyć, że pasja, silna wola i sportowe zacięcie
przynosi sukces, że dzięki temu
uczniowie mogą wygrywać z drużynami z Jędrzejowa, Włoszczowy czy
nawet Kielc.
Puchar odbiera Daniel Falasa – najlepszy strzelec turnieju.
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POMNIKOWE DRZEWA W NASZEJ GMINIE
Współcześnie chroni się drzewa
o charakterze pomnikowym, wszystkie
obumierające i stare w lasach oraz
zagrożone gatunki. Za pomniki przyrody
uważa się poszczególne stare drzewa
lub krzewy, całe ich grupy, aleje. Minimalne ich rozmiary (tj. pierśnica czyli
średnica mierzona na wys. 1,3 m od
ziemi) dla dębu, topoli wynoszą 120
cm, buka, świerka, lipy, sosny, jodły,
modrzewia, wierzby – 100 cm, jarząbów
– 50 cm, jabłoni, gruszy, czeremchy
– 30 cm. Takie drzewa są opatrzone
specjalnymi tabliczkami.
Najstarszym drzewem w Polsce jest
cis pospolity, rosnący w Henrykowie Lubańskim w woj. dolnośląskim. Jego wiek
to 1250 lat, obwód 512 cm, wysokość
13 m. W Polsce zachowało się jeszcze
kilkaset pomnikowych dębów. Są to
głównie dęby szypułkowe. Najsławniejsze z nich to Chrobry, Dąb Bażyńskiego,
Bartek, Dęby Rogalińskie. Bartek rośnie
w gminie Zagnańsk w naszym województwie. Ma on 660 lat i 920 cm obwodu
pnia o wysokości 23 m. Przed wojną był
uważany za najokazalsze drzewo w Polsce. Jest bohaterem wielu legend. Miał
pod nim odpoczywać Jan III Sobieski.
Według legendy do dziupli tego drzewa
włożył butelkę wina i szablę turecką.
Drzewa rosnące w naszej okolicy
może nie są aż tak stare, ale są też pomnikami przyrody, a legendy o nich sami
przecież możemy stworzyć. Obok kościoła w Bogorii rosną stare drzewa, które
są pomnikami przyrody. Klon pospolity
– jeden rośnie przy bramie wejściowej
na teren placu kościelnego, a drugi
obok muru. Chociaż w Polsce występuje
ogromna różnorodność klonów, bo około
140 odmian i większość z nich jest
obcego pochodzenia, to jednak klon pospolity to drzewo rodzime. Ten gatunek
rośnie do 30 m wysokości, bywa składnikiem lasów liściastych, często sadzony
jest w parkach. Ma klapy liści brzegiem
nie wcinane, blaszki nagie,
Wydawca:
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do 15 cm długie, na długich ogonkach. Ozdobne odmiany mogą różnić
się pokrojem i barwą liści od żółtych po
ciemnopurpurowe. Lipa drobnolistna
jest też drzewem rodzimym, często rośnie w lasach grądowych (dębowo–grabowych). Uzyskuje wysokość do 30 m.
Jej liście są spodem szare, z kępkami
białawych lub żółtawych włosków,
blaszki liściowe brzegiem pikowane
mają długość 3–7 cm. Cztery takie lipy
rosną niedaleko kościoła: jedna obok
dzwonnicy, dwie przy murze kościelnym, a czwarta przy ul. Kościelnej.
Pomniki przyrody znajdują się
również w Gorzkowie na terenie dawnego parku podworskiego. Rośnie tu
dąb szypułkowy, który jest drzewem
rodzimym rosnącym głównie w grądach i lasach mieszanych, często też
bywa spotykany w parkach. Osiąga
wysokość do 50 m. Blaszki liściowe
u nasady ma uszkowate z 3–7 parami
klap. Żołędzie zwisają na szypułkach
1,5–3 cm, długich. Niedaleko niego
usytuowany jest buk pospolity. To
również drzewo rodzime, najczęściej
występuje w buczynach lub lasach
bukowo–jodłowych. Osiąga wysokość
do 40 m. Liście ma faliste, zwykle
odległe, tępo ząbkowane oraz owłosione. W parkach spotyka się buki
o liściach purpurowych i blaszkach
głęboko wcinanych. Trzecim okazem
rosnącym na terenie dawnego parku
w jego północno–zachodniej części
jest jesion wyniosły. Drzewo rodzime,
składnik lasów liściastych, szczególnie łęgów jesionowo–wiązowych. Na
każdej gałązce ma po 7–11 listków
o blaszkach brzegiem pikowanych,
spodem na nerwie owłosionych, 5–10
cm długich. W parkach sadzi się przeważnie odmiany o zwisłych gałęziach.
Te sędziwe pomnikowe drzewa należy troskliwie chronić, aby zachować
je w dobrym stanie jak najdłużej.
jgt
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