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Finał - za 30 miesięcy !

Umowy podpisane

Wybory Miss Lata 09

Ruszyła budowa nowej „74”

Pierwsze łopaty zostały wbite w grunt, budowa nowej drogi nr 74 ruszyła !

17 czerwca br., w Cedzynie, odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy nowej, 
ekspresowej drogi krajowej nr 74, w którym udział wzięli między innymi: wicemar-
szałek województwa świętokrzyskiego - Zdzisław Wrzałka, wicewojewoda święto-
krzyski - Piotr Żołądek, starosta kielecki - Zenon Janus, prezydent Kielc - Wojciech 
Lubawski, prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart” - Mirosław Szczu-
kiewicz, zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji kieleckiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Andrzej Pająk oraz włodarze gmin, na tere-
nie których przechodzić będzie obwodnica: wójt gminy Górno - Jarosław Królicki 
oraz wójt gminy Masłów - Włodzimierz Korona.

Umowę podpisują: wójt gminy Jarosław Królicki, dyrektor SP w Skorzeszycach – 
Lidia Rafalska i marszałek województwa –Adam Jarubas.

W Wojewódzkim Domu Kultury 
przewodniczący Sejmiku Tadeusz Ko-
walczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Józef Żurek, marszałek Adam Jarubas 
oraz członek Zarządu Województwa 
Lech Janiszewski podpisali umowy na 
udzielenie pomocy finansowej w ra-
mach „Świętokrzyskiego Programu 
Wspierania Rozwoju Edukacji na Ob-
szarach Wiejskich”. Środki trafią do 
107 podmiotów z województwa święto-
krzyskiego i przeznaczone zostaną na 
doposażenie szkół i przedszkoli w po-
moce dydaktyczne.

Będą środki 
na pomoce 

dydaktyczne

Natalia Rubak  
z Woli Jachowej 
Miss Cedzyny !

czyt. na str. 2
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Finał - za 30 miesięcy !

Ruszyła budowa nowej „74”
Zaproszeni goście wbijając łopaty w ziemię, symbo-

licznie rozpoczęli tę wielomilionową inwestycję. Wszyscy 
zgodnie wyrazili nadzieję, że nic nie stanie na przeszko-
dzie i po upływie 30 miesięcy ponownie spotkają się tutaj, 
tym razem w celu przecięcia wstęgi podczas uroczystego 
otwarcia nowej drogi ekspresowej nr 74.

Przebieg drogi ekspresowej nr 74: od wylotu z Kielc - przez gm. Masłów - do gm. Górno.

Głównym założeniem „Świętokrzy-
skiego Programu Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich” jest 
stworzenie instrumentu wsparcia szkół  
i placówek przedszkolnych z terenów 
wiejskich w zakresie rozwoju ich no-
woczesnej bazy dydaktycznej, nowych 
możliwości korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
rozszerzenie procesów doskonalenia 
nauczycieli, pozwalających im na wy-
korzystywanie nowoczesnych metod 
nauczania w zakresie wszystkich przed-
miotów szkolnych. 

Szacuje się, że całkowite koszty re-
alizacji programu wyniosą ponad 9,5 
mln zł. Środki finansowe na jego reali-
zację będą pochodziły z: budżetu wo-
jewództwa (kwota 5 mln zł), Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (ok. 4 
mln), budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego - organów prowadzących 
jednostki oświatowe (wkład własny min. 
10% wartości wsparcia – ok. 582 tys.), 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  
i Świętokrzyskiego Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli.

W wyniku oceny formalnej wnio-
sków, jakie trafiły do Urzędu Marszał-
kowskiego, wybrano 100 wniosków 

gmin/szkół (przedszkoli) w zakresie 
udzielenia pomocy rzeczowej, tj. inte-
raktywnego zestawu multimedialnego 
o wartości ok. 20 000 zł oraz 107 gmin/
szkół (przedszkoli) w zakresie udziele-
nia pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej o wartości do 20 000 zł na zakup 
pomocy dydaktycznych. I z tymi ostatni-
mi 2 lipca br. podpisane zostały umowy. 

Wśród beneficjentów programu jest 
również Szkoła Podstawowa w Skorze-
szycach: umowę z marszałkiem woje-
wództwa podpisali: wójt gminy Jaro-
sław Królicki oraz dyrektor SP Lidia 
Rafalska. W umowie czytamy m.in.: 
„Województwo udziela gminie pomocy 
finansowej w postaci dotacji celowej w 
kwocie 20.000 zł na doposażenie Szkoły 
Podstawowej w Skorzeszycach w pomo-
ce dydaktyczne, przy czym beneficjent 
wnosi finansowy wkład własny w wyso-
kości nie mniejszej niż 2400 zł.” 

Środki mają być wykorzystane do 25 
listopada br.

Dyrektor szkoły Lidia Rafalska była 
bardzo zadowolona po podpisaniu umo-
wy: - Dzięki tym pieniądzom  powie-
działa - załatwimy wiele potrzeb szkoły, 
podnosząc proces dydaktyczny na wyż-
szy poziom... (Kos.)

Będą środki na pomoce 
dydaktyczne

Umowy podpisaneWybory Miss Lata 09

Natalia Rubak  
z Woli Jachowej 
Miss Cedzyny !
W niedzielę, 29 czerwca br.,  

w Woli Kopcowej, nad zalewem  
cedzyńskim, odbyły się wybory Miss 
Lata 2009 - druga impreza cyklu wy-
borów, organizowanych przez „Echo 
Dnia”. Miło nam poinformować,  
iż wybory w Woli Kopcowej wygrała 
mieszkanka naszej gminy – Natalia 
Rubak z Woli Jachowej.

Natalia wystąpiła z dziewięcio-
ma innymi kandydatkami i wygrała ! 
Nasza faworytka ma 19 lat, jest ab-
solwentką Technikum Gastronomicz-
nego (specjalność: technik dietetyk), 
mieszka w Woli Jachowej, interesuje 
się m.in. modelingiem. Po ogłoszeniu 
werdyktu jury, Natalia powiedziała: - 
Nie spodziewałam się, że wygram spo-
śród tylu pięknych dziewczyn. To był 
dla mnie szok. Chciałam tylko spełnić 
swoje marzenie z dzieciństwa o byciu 
miss i udało się.

- Uśmiech, umiejętność poruszania 
się na scenie, duża odwaga. Tym nas 
oczarowała Natalia. Byliśmy jedno-
myślni w swojej ocenie - tłumaczyła 
decyzję jurorów Katarzyna Siczek  
z „Leśnej Biesiady”, gdzie odbywała 
się impreza.
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Z sesji Rady Gminy

Radni przyjęli porządek obrad, po 
czym przeszli do jego realizacji. Na do-
bry początek odbyła się miła ceremonia 
wręczenia, przez gospodarzy gminy, 
radnemu Piotrowi Gilowi - grawertonu 
z podziękowaniem za jego zaangażowa-

Wykup działek pod oczyszczalnię w Skorzeszycach
Dodatkowe, pilne wydatki...

Podjęcie ważnych uchwał, dotyczących spraw, nie cierpiących zwłoki, było powodem zwołania sesji Rady Gminy – 10 lipca 
br. Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora, który powitał uczestników sesji, z wójtem Jarosławem Królic-
kim oraz radnego powiatowego Andrzeja Michalskiego i kierownika Posterunku Policji  w Górnie - Dariusza Umańskiego.

Domu Nauczyciela (po b. dyrektor-
ce SP). Powód ? Zakłócenie spokoju 
mieszkańcom i nie najlepsze ulokowanie 
placówki. Zdaniem delegacji, przedsta-
wionym przez Wiesławę Juchnowską, 
mieszkańcy DN nie są przeciwni orga-

interweniować policja, bo mieszkańcy 
czynili trudności wykonawcom. W Sko-
rzeszycach realizator inwestycji – boiska 
szkolnego usunął niedoróbki, teraz trze-
ba tam zainstalować bramki.

Gmina przygotowuje przetargi na 
wykonanie remontów w placówkach 
szkolnych. Trzeba to zrobić sprawnie, bo 
wakacje szybko mijają, a uczniom trzeba 
przygotować warunki do lekcji.

Sporo kłopotów i szkód poczyniły 
intensywne opady deszczu, wiele pól  
i łąk jest zalanych. Skala strat jednak nie 
pozwala na ogłoszenie stanu wyjątko-
wego. Rolnicy muszą sobie radzić sami, 
tym bardziej, że od dwóch lat istnieje 
obowiązek ubezpieczenia swojego go-
spodarstwa.

Wójt podpisał porozumienie z Wod-
nym Ochotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym i przeznaczył środki (wspólnie 
z gm. Masłów) na organizację kąpieli-
ska w zalewie cedzyńskim. Wystosował 
jednocześnie pismo interwencyjne do 
dzierżawcy terenu o uprzątnięcie z pla-
ży zniszczonej zjeżdżalni. Jak na razie, 
interwencje te nie skutkują.

Gospodarz gminy zwrócił się z proś-
bą do sołtysów, by interwencje w sprawie 
oświetlenia zgłaszać do Urzędu Gminy.

W „interpelacjach: głos zabrali: Mał-
gorzata Stępnik, Janina Rubak, Emil 
Machul, Henryk Klimek, Jan Zielon-
ka, Sławomir Satro, Piotr Gil, Marze-
na Jamrożek i Tomasz Tofil, podnosząc 
problemy gminy oraz swoich sołectw. 
Kilkoro mówców podziękowało wójtowi 
gminy za dokonania na rzecz ich sołectw 
oraz zgłosiło kolejne problemy (szcze-
góły w protokóle z sesji).  (Kos.)

Delegacja mieszkanek Domu Nauczyciela w Bęczko-
wie na sesji RG w Górnie.

nie i wspieranie gminnego sportu, m.in. 
drużyn: LZS oraz GKS Górno. Radny 
otrzymał oklaski od uczestników sesji.

Rada przyjęła następnie uchwały  
w sprawach:

- wykupu działek, położonych  
w Skorzeszycach, pod potrzeby pla-
nowanej oczyszczalni ścieków - transa 
kcja dotyczy sześciu działek o po-
wierzchni ponad 1,3 ha wartości ponad 
130 tys. zł. Koszty wykupu oraz koszty 
notarialne, związane ze sporządzeniem 
umów notarialnych, pokryte zostaną ze 
środków budżetowych, przeznaczonych 
na oczyszczalnię.

- zmian w budżecie gminy – pole-
gających na przeniesieniu 117,5 tys. zł 
z innych działów i przeznaczeniu ich na 
pilne, bieżące potrzeby gminy: 

* usunięcie awarii w kanale odprowa-
dzającym ścieki z gimnazjum w Górnie, 

* remont budynku po Domu Pomo-
cy Społecznej w Krajnie (otrzymanemu  
„w spadku” od „Caritasu”) i przeznacze-
niu go pod potrzeby społeczne,

* dotacja do zakupu samochodu po-
licyjnego dla Posterunku Policji w Gór-
nie,

* budowa garażu dla samochodu ra-
towniczo - gaśniczego OSP w Górnie.

* remont sal lekcyjnych w SP Sko-
rzeszyce.

Na sesję przybyła delegacja miesz-
kanek domów nauczyciela w Bęczkowie 
z postulatem, by nie lokalizować punktu 
przedszkolnego w jednym z mieszkań 

nizacji przedszkola, jednak 
- sugerują - powinno ono 
być zlokalizowane w Szkole 
Podstawowej, np. w miesz-
kaniu zajmowanym obecnie 
przez nauczyciela, który 
mógłby zająć pusty lokal  
w DN, bądź w innej, szkol-
nej sali. Podano także inną 
koncepcję, polegającą na za-
mianie mieszkań w DN.

Radni nie podzielili 
stanowiska delegacji pań  
z Bęczkowa. Jak stwierdził 
przewodniczący rady Jan Si-

kora, gmina przygotowuje się do otwar-
cia sześciu takich punktów, współfinan-
sowanych ze środków unijnych. Jest 
napisany program, złożono wniosek, któ-
ry jest finalizowany. – Nie wycofamy się  
z jego realizacji z powodu państwa obiek-
cji – mówił przewodniczący. Przedszko-
la mają charakter alternatywny, czynne 
będą tylko cztery godziny dziennie i na 
pewno nie będą uciążliwe dla mieszkań-
ców. A zlokalizować punktu w szkolnym 
mieszkaniu nauczyciela nie można, bo 
lokal znajduje się na I piętrze, a to wy-
klucza organizację tam przedszkola, tak 
stanowią przepisy...

Opinię tę potwierdził przewodniczą-
cy Komisji Oświaty RG – Emil Ma-
chul.

W kolejnym punkcie obrad, infor-
mację ze swojej działalności złożył wójt 
gminy: ostatnio przebywał, wraz z in-
nymi wójtami, na wyjeździe 
studyjnym w Danii, gdzie 
zapoznano się z zasadami 
funkcjonowania tamtejszego 
samorządu oraz organizacji 
życia społecznego. Niektóre 
doświadczenia warto zasto-
sować także u nas, np. doty-
czące gospodarki odpadami 
czy przedsięwzięć ekologicz-
nych.

Wójt omówił realizację 
inwestycji w gminie: były 
kłopoty z budową drogi 
obok kopalni, gdzie musiała 

Piotr Gil otrzymuje grawerton – podziękowanie  
od gospodarzy gminy.
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Pozyskane fundusze, zgodnie z za-
łożeniami projektu, pozwoliły na wy-
posażenie świetlicy remizy strażackiej 
w nowe stoły, krzesła, gabloty ekspozy-
cyjne oraz dwa kompletne stanowiska 
komputerowe. Młodzież z Woli Jacho-
wej najbardziej ucieszą gry świetlicowe. 
Stół do tenisa, piłkarzyki i cymbergaj 
dają możliwość atrakcyjnego spędzenia 
wolnego czasu.

Ponadto doposażono część kuchen-
ną strażnicy, z której korzysta nowo po-
wstałe w Woli Jachowej Koło Gospodyń 
Wiejskich. Kuchnię uzupełniono w ku-
chenkę gazową, lodówkę, garnki, zasta-
wę stołową oraz drobny sprzęt AGD.

Aby zabezpieczyć zakupiony sprzęt, 
na oknach zamontowano rolety antywła-
maniowe. 

Pożytek z unijnych programów

*XV Zjazd Sołtysów * XII Krajowy Turniej Sołtysów

„Otwarte drzwi OSP”...
... to tytuł projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Jacho-

wej. Projekt współfinansowany jest ze środków samorządu województwa, w ramach 
Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi, w formie konkursu przedsięwzięć. 

Inicjatywa Ochotników Straży Pożar-
nej z Woli Jachowej, dotycząca powstania 
świetlicy wiejskiej, pozytywnie wpłynie na 

wymiany myśli, pomysłów, nawiązywania 
oraz utrwalania więzi społecznych.

Promocją projektu z „Odnowy wsi” 
był Festyn Rodzinny z okazji 85 – lecia 
OSP w Woli Jachowej (pisaliśmy o nim  
w poprzednim numerze „G”), realizowany 
z wygranego przez OSP otwartego konkur-
su ofert na realizację zadań publicznych 
w 2009 roku w gminie Górno: „Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego”. Była 
to bardzo udana impreza.     (J.S.)

prospołeczny rozwój 
wspólnoty lokalnej. 
Świetlica będzie 
miejscem, organi-
zowania ciekawych 
imprez, rozgrywek 
i zawodów sporto-
wych. Pozwoli rów-
nież umocnić wize-
runek sołectwa, jako 
miejscowości otwar-
tej dla mieszkańców. 
Zaspokoi ich potrze-
by konieczności kon-
taktu z drugim czło-
wiekiem, rozmowy, 

Wójt gminy Jarosław Królicki zwiedza nowo otwartą świetli-
cę w strażnicy OSP w Woli Jachowej.

Zjechało na nie 230 sołtysów, w tym 
150 z naszego regionu, oraz goście z kil-
ku województw. Przyjechali w dzień, bo 
jak głosi kolejna anegdota: w nocy przez 
Wąchock nie można przejechać, bo soł-
tys zwija asfalt... Przez weekend asfalt 
pozostał jednak nienaruszony, bo gości 
najechało się wielu, w tym najważniej-
si z kraju i regionu: posłowie na Sejm: 

Obrady otwiera „sołtys wojewódzki” – Feliks Januchta z Miedzianej Góry.

W Wąchocku na poważnie  
i na wesoło

Dwa wydarzenia, ważne dla gospodarzy wsi z naszego regionu, miały ostat-
nio (27 – 28 czerwca br.) miejsce w Wąchocku - stolicy sołtysów i humoru: XV 
Zjazd Sołtysów oraz XII Krajowy Turniej Sołtysów. 

Przemysław Gosiewski,  Andrzej Pałys  
i Krzysztof Lipiec, marszałek wojewódz-
twa Adam Jarubas, jego zastępca Zdzi-
sław Wrzałka, wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka – Koruba, prezes Kra-
jowego Stowarzyszenia Sołtysów – Ire-
neusz Niewiarowski, starosta powiatowy 
Zenon Janus, przewodniczący Rady Po-
wiatu Tomasz Lato, dyrektorzy instytucji 

obsługujących rolnictwo, burmistrzowie  
i wójtowie gmin. Za stołem prezydialnym 
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury 
nie wszyscy się pomieścili, toteż prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kielec-
kiej – Feliks Januchta dwoił się i troił, 
by wszystkich ulokować w sali obrad.

Naszą gminę reprezentowała w tym 
roku nieliczna reprezentacja: Danuta Ja-
ros – sołtys Beczkowa oraz Janusz Bed-
narz – sołtys Radlina. 

Na początek wręczono najlepszym 
gospodarzom wsi odznaczenia państwo-
we oraz puchary i dyplomy – wyróżnienia 
w plebiscycie Sołtys Roku.

Podczas zjazdu sołtysi podnieśli wiele 
ważnych problemów w swojej pracy: sys-
tematycznie będzie spadać prowizja od 
pobieranych podatków, bo rolnicy coraz 
częściej uiszczają te zobowiązania drogą 
elektroniczną lub przelewami, coraz wię-
cej ludzi pracuje w mieście a śpi na wsi, 
państwo nie zamierza uhonorować sołty-
sów przywilejami emerytalnymi, bo go 
na to nie stać (podobne żądania mają inne 
grupy społeczne, m.in. strażacy z OSP).

Sołtysi przedstawili swoje problemy, 
po czym wzięli udziale XII Krajowym 
Turnieju Sołtysów, który rozpoczął sie  
w sobotnie popołudnie a zakończył w 
niedzielę. Emocji i humoru nie brakowa-
ło, a że turniej potraktowano bardzo serio 
świadczy fakt, że jedna z p. sołtysów zła-
mała a druga skręciła  nogę i obie musia-
ły skorzystać z opieki starachowickiego 
szpitala.

Turniej wygrał Grzegorz Kamizela  
z Łabędziowa, gm. Morawica i - w nagro-
dę - odjechał skuterem. (Kos.)
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W szpitalu przebywała do 1 grudnia 
2008 r., następnie została przewieziona 
do Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie. Po wykonaniu wielu, specjali-
stycznych badań stwierdzono u niej en-
cefalopatię mózgu na tle niedotlenienia, 
cytomegalię wrodzoną oraz inne powi-
kłania.

Obecnie dziecko przebywa w domu, 
ale potrzebuje stałej opieki neurologicz-
nej i rehabilitacji. Ania nie ma podsta-
wowych odruchów życiowych: ssania 
i połykania i dlatego wykonano zabieg 
gastrostomii, aby mogła być karmiona 
przez sondę. Rodzice usuwają nadmiar 

wydzielanej śliny sprzętem wypożyczo-
nym z hospicjum.

Od chwili urodzenia Ani, rodzice 
żyją w ciągłym strachu o jej życie. Na co 
dzień borykają się z wieloma niedostat-
kami i problemami finansowymi. Wy-
datki na pielęgnację i higienę chorego 
dziecka pochłaniają prawie cały ich bu-
dżet, a przecież mają jeszcze troje star-

Pomóżmy Ani 
z Bęczkowa

Jak już informowaliśmy, w rodzinie mieszkańców Bęczkowa: Marzeny  
i Krzysztofa Sysków, 18 października 2008 roku urodziła się córeczka – Ania. Dziecko 
przyszło na światy przedwcześnie z powodu odklejenia się łożyska. W pierwszej fazie 
życia stan Ani był bardzo ciężki, była reanimowana, oddychał za nią respirator.

szych dzieci. Bardzo dużo kosztują leki. 
Ania potrzebuje aparatów słuchowych 
(jeden kosztuje ok.3000 zł), przydałby 
się także specjalistyczny wózek, który 
byłby potrzebny w jej rehabilitacji.

Rodziców nie stać na takie wydatki, 
potrzebują wsparcia, by dziecko – mimo 
choroby – rozwijało się. Dlatego, za na-
szym pośrednictwem, zwracają się do 
ludzi dobrej woli o pomoc finansowa  
i rzeczową. 

Pomóżmy im oraz chorej Ani ! Ro-
dzina będzie bardzo wdzięczna za każdy 
ludzki odruch, za okazane serce.

A oto nr konta, na który można wpła-
cać środki na pomoc chorej Ani: 

Marzena i Krzysztof Syska
37 1240 4416 1111 0010 2399 5768
z dopiskiem „Dla Ani”.

Tylko pięć drużyn zgłosiło się 
do rywalizacji Ludowych Zespołów 
Sportowych w piłkę nożną do rozgry-
wek o „Puchar Wójta Gminy Górno”.  
20 – 21 czerwca br. O miano najlep-
szych rywalizowali zawodnicy: z Bęcz-
kowa, Cedzyny, Leszczyn, Radlina  
i Woli Jachowej.

Na boisku GKS Górno, rozegrano 
dwudniowy turniej systemem „każdy 
z każdym”. Czas gry każdego meczu to 
dwa razy po dwadzieścia pięć minut.

Po podliczeniu wygranych oraz bra-
mek wyłoniono liderów turnieju:

Miejsce: LZS: Punkty: Bramki:

I Wola Jachowa 10 14

II Cedzyna 9 12

III Bęczków 7 8

IV Leszczyny 3 6

V Radlin 0 2

Pierwszy dzień lata nie zaskoczył 
uczestników turnieju słońcem. Nie-
korzystne warunki atmosferyczne nie 
przeszkodziły jednak piłkarzom z Woli 
Jachowej w zdobyciu pierwszego miej-
sca. Kapitan drużyny odebrał dyplom, 
nagrody oraz najwyższe trofeum z rąk 
przedstawicieli Rady Gminy – przewod-
niczącego RG - Jana Sikory i radnych: 
Piotra Gila i Emila Machula. 

Piłkarze  
z Woli 

Jachowej 
najlepsi !

Puchar Wójta Gminy Górno20 lat prasy samorządowej

„Gołoborze” w katalogu
Przewodniczący Sejmiku Województwa Tadeusz Kowalczyk wziął udział 

w uroczystym otwarciu wystawy „Prasa samorządowa województwa święto-
krzyskiego” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Wystawa 
powstała w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego i przedstawia 
prasę samorządową województwa świętokrzyskiego, począwszy od 1989 roku 
po najnowsze wydania gazet.

Spośród niemal 200 tytułów, jakie 
w ciągu ostatnich 20 lat pojawiały się 
w gminach i powiatach województwa 
świętokrzyskiego, do dziś ukazuje się 
cyklicznie około 70 gazet lokalnych. Są 
to tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, 
często rozprowadzane w lokalnych spo-
łecznościach bezpłatnie, dostępne w sie-
dzibach urzędów, szkołach, placówkach 
służby zdrowia, w remizach, gminnych 
bibliotekach, kolportowane przez sołty-
sów. Wiele z nich dostępnych jest także 
drogą internetową. 

Pisma informują o najważniejszych 
decyzjach, podejmowanych przez rady 
gmin i powiatów, o planowanych i re-
alizowanych inwestycjach, wydatkowa-
niu budżetowych pieniędzy. Przekazują 
informacje o bieżących wydarzeniach, 

ca w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, 
a także w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej i Pedagogicznej Bibliotece Wo-
jewódzkiej w Kielcach.

Warto podkreślić, iż na wystawach  
w WBP i w UM eksponowane było tak-
że „Gołoborze”. W specjalnie wydanej 
na tę okoliczność broszurce pt. „Prasa 
samorządowa województwa świętokrzy-
skiego”, w katalogu czytamy o naszej 
gazecie: „Miesięcznik Samorządowy 
Gminy Górno. Bezpłatna gazeta ukazu-
jąca się od 2000 roku, w nakładzie 700 
egz. Wydawcą jest Agencja HWP „Ko-
spress”, redaktorem naczelnym – Jerzy 
Kosowski. Wersja elektroniczna dostęp-
na na stronie gminy”.

istotnych dla miesz-
kańców, dają poczucie 
współodpowiedzial-
ności i decydowania 
o kierunkach rozwoju 
małych społeczno-
ści, integrują miesz-
kańców, aktywizują  
i motywują do podej-
mowania działań pro-
społecznych. 

Nadesłane przez 
przedstawicieli samo-
rządów terytorialnych, 
wydawców, redak-
torów, archiwistów 
pisma, prezentowane 
były do końca czerw-

Otwarcie wystawy prasy samorządowej, w Pedagogicznej  
Bibliotece Publicznej w Kielcach, z udziałem przewodniczące-
go Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Tadeusza Kowalczyka.



6 „Gołoborze”

Powyższe słowa w pełni oddają sens 
edukacji przedszkolnej, do zadań której 
należą: wszechstronne wychowanie dzie-
ci, opieka, czuwanie nad ich zdrowiem 
i bezpieczeństwem oraz współpraca  
z rodziną, szkołą i środowiskiem, stymu-
lowanie rozwoju dzieci oraz wyrówny-
wanie ewentualnych dysfunkcj. Funkcje: 
opiekuńcza, wychowawcza, wyrównaw-
cza i społeczna placówki  są ze sobą in-
tegralnie powiązane i wszystkie składają 
się na efekty działalności przedszkola.  
Psychologowie określają czas od 3 do 
6 roku życia okresem przedszkolnym. 
Dla większości dorosłych oznacza to, 
że trzylatek jest gotowy, aby rozpocząć 
edukację przedszkolną, oraz że jest to 
korzystne dla jego rozwoju. Proces ada-
ptacji dziecka w przedszkolu czasami 
przebiega  inaczej, niż oczekują tego ro-
dzice. Dziecko w początkowym okresie 
pobytu w placówce nie potrafi przestawić 
się na inną formę funkcjonowania niż  
w domu. Prowadzi to do zabrania dziec-
ka z przedszkola i wytworzenia jego 
negatywnego obrazu. Dzieci rozwijają 
się według własnego rytmu i w mniej-
szym lub większym stopniu przeżywają 
rozstanie z najbliższymi. Warto jednak 
zaufać nauczycielom. Dzięki ich zaan-
gażowaniu oraz współpracy z rodzicami, 
dziecko na pewno zaaklimatyzuje się  
w nowych, nieznanych dla siebie warun-
kach. Dla przedszkolaka nauczyciel jest 
wzorem do naśladowania, poprzez swo-
ją otwartość zdobywa zaufanie dziecka, 
dostrzega jego zalety i wady, pozwala 
mu być sobą, traktuje je podmiotowo  
i pozwala mu żyć zabawą. Dzięki takiej 
postawie nauczyciela, dziecko czuje się 
bezpiecznie, dostrzega, że jego potrzeby 
są w pełni zaspokojone, korzysta z tego, 
co przedszkole mu oferuje. 

Przedszkole wprowadza 3-latka  
w świat dotąd dla niego obcy, nieznany. 

Dziecko poznaje ten świat z zaciekawie-
niem, gdyż w tym okresie interesuje się 
wszystkim co go otacza, jest żądne wie-
dzy i przygód a przedszkole mu to za-
pewnia. Uczy, że istnieją inne dzieci i ich 
potrzeby. Bliski kontakt  z rówieśnikami 
powoduje, że dziecko nabywa i utrwala 
społecznie pożądane normy zachowań. 
Konflikty z rówieśnikami, wbrew pozo-
rom, wpływają korzystnie na dziecko, 
gdyż są dla niego „szkołą życia”, w któ-
rej musi sobie poradzić, ucząc się kom-
promisu. Zaczyna mieć świadomość, 
że czasem musi się podporządkować 
innym. Ponadto w przedszkolu dziecko 
nabywa wiele umiejętności i wiadomości  
o otaczającym je świecie. Kształtuje 
swoją osobowość, próbuje rozumieć  
i akceptować uczucia swoje i innych.

Ważną rolę odgrywa dobra współpra-
ca rodziców z nauczycielami. Od niej za-
leży prawidłowe funkcjonowanie dziec-
ka w przedszkolu. Wiek przedszkolny  
to wiek beztroskiej zabawy, wiek szkol-
ny to  wiek obowiązku, to nauka nie 
poprzez zabawę, ale systematyczna, 
ciężka, codzienna praca. Pomyślny start 
szkolny zależy nie tylko od „dojrzało-
ści szkolnej” lecz także pozytywnego 
do niej nastawienia. Dobre przygoto-
wanie dziecka do szkoły nie jest zatem 
wynikiem „samorzutnego dojrzewania” 
lecz wynikiem pracy, jaka została wło-
żona przez wychowawców i opiekunów  
w wychowanie i rozwój dziecka w okre-
sie przedszkolnym.

 Często nauczycielka w przedszkolu 
jako pierwsza dostrzega deficyty w roz-
woju dziecka, a wtedy wspólnie z rodzi-
cami stara się je niwelować. Również 
jako pierwsza może dostrzec nieprze-
ciętne zdolności dziecka i umiejętnie je 
rozwijać i doskonalić. 

Nauczycielka w przedszkolu planuje 
i organizuje swoją pracę wychowawczą 

tak, aby sprzyjać wyzwoleniu aktyw-
ności wychowanków w zabawie, pracy  
i nauce . Praca w przedszkolu odbywa się 
w oparciu o zatwierdzony przez MENiS 
program nauczania. Dzieci nabywają 
wiedzę z kilku dziedzin, w szczególności 
treści związane z wychowaniem umysło-
wym, moralno-społecznym i estetycz-
nym, na które składają się: działalność 
plastyczno-konstrukcyjna i wychowanie 
muzyczne, a także treści kształtujące po-
jęcia matematyczne i przyrodnicze. Nie 
bez znaczenia jest wychowanie zdro-
wotne i aktywność ruchowa prowadząca 
do harmonijnego rozwoju. Wychowanie 
w przedszkolu ukierunkowuje dziecko 
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 
i możliwościami rozwojowymi w rela-
cjach  ze środowiskiem społeczno–kul-
turowym i przyrodniczym.

Przedszkole jest właściwym miej-
scem do zapewnienia warunków wspo-
magających rozwój dziecka. Opiekunka 
na kilka godzin nie jest w stanie zaspo-
koić wszystkich potrzeb rozwojowych 
małego człowieka, gdyż często nie po-
siada odpowiedniego przygotowania 
pedagogicznego oraz odpowiedniej bazy 
dydaktycznej, jaką dysponuje placów-
ka przedszkolna. W domu nie jesteśmy  
w stanie stworzyć grupy rówieśniczej, 
w której nasze dziecko będzie się reali-
zowało, nawiązywało przyjaźnie, uczyło 
rozwiązywać konflikty i nabywało umie-
jętności współżycia w grupie.

Dlatego warto zapisać dziecko do 
przedszkola, przetrwać niekiedy ciężki 
okres jego adaptacji, nawiązać życzliwy 
kontakt z wychowawczynią, co pozwoli 
naszemu dziecku na spokojny i systema-
tyczny rozwój. 

mgr Małgorzata Grygiel
nauczyciel dyplomowany  

wychowania przedszkolnego

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

Artykuł napisany w ramach projektu „Ralizacjia kampanii infirmacyjno-szkoleniowej promującej edukację przed-
szkolną w środowisku wiejskich Województwa Świętokrzyskiego”

Wspomagający wpływ przedszkola  
na rozwój dziecka

„ Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć 
z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. ”

Robert Fulghum
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Finał programu - Moja Mała Ojczyzna
Uczniowie klas IV – VI, ze Szkoły Pod-

stawowej w Cedzynie, wzięli udział w pod-
sumowaniu projektu edukacyjnego „Moja 
Mała Ojczyzna” w Kazimierzy Wielkiej, 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
„Parafiada”. 

Zwieńczeniem całorocznej pracy nad 
projektem „Katyń - ocalić od zapomnienia” 
był finał regionalny w Kazimierzy z udzia-
łem władz samorządowych i edukacyjnych. 
Zaproszeni goście wysłuchali programu ar-
tystycznego „Katyń – morze polskiej krwi” 
w wykonaniu uczniów miejscowego gimna-
zjum. Następnie prezes Stowarzyszenia Para-
fiada o. Józef Joniec SP ogłosił tegorocznych 
laureatów wojewódzkich w zaproponowa-
nych przez organizatora konkursach, w roku 
szkolnym 2008/09. Uczniowie SP w Cedzy-
nie zajęli wszystkie miejsca na podium  
w konkursie na „Plakat z okazji 70 roczni-
cy zbrodni katyńskiej”.

Uczniowie: Agnieszka Damaszko  
(I miejsce), Bartosz Prusek (II miejsce), 
Agnieszka Podstawka (III miejsce) wraz 
z opiekunem p. Katarzyną Krajcarz otrzy-
mali gratulacje, odebrali pamiątkowe dyplo-
my i cenne nagrody z rąk prezesa o. Józefa 
Jońca.
„Mądry dzieciak” – Zuzanna Rubak

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Skorzeszycach odbył się V Gminny 
Konkurs pod nazwą  „MĄDRY DZIE-
CIAK”. W konkursie uczestniczyło po 
dwóch uczniów (z klas III) ze wszystkich 
szkół podstawowych naszej gminy, czyli 
razem 16 osób. 

Uczestnicy rozwiązywali test przygoto-
wany przez pracownika Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Kata-
rzynę Plutę. Na rozwiązanie 45 zadań, w for-
mie  otwartej  i  zamkniętej, mieli 90 minut. 
Prace uczniów sprawdzała komisja złożona 
z przybyłych nauczycieli nauczania zintegro-
wanego. Za poprawnie rozwiązany test moż-
na było otrzymać 83 punkty. 

Pierwsze miejsce zajęła uczennica  
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Skorzeszycach – Zuzanna Rubak, która 
zdobyła 70 punktów. Drugie miejsce przy-
padło uczniowi Bartoszowi Dziedzicowi ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskie-
go w Cedzynie, który uzyskał 69 punktów. 

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzyma-
li nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Dla 
wszystkich uczestników i opiekunów prze-
widziany był słodki poczęstunek. Sponsorem 
nagród był wójt gminy Górno

Dzień  Europy
W Szkole Podstawowej w Bęczkowie 

odbyły się obchody Dnia Europy. Podczas 
przedstawienia uczniowie mogli zobaczyć po-
stacie zarówno na scenie jak i na ekranie pod-
czas wyświetlanej projekcji multimedialnej. 

Szkolne remanenty
Trwają wakacje – uczniowie i nauczyciele zażywają zasłużonej laby, ale war-

to na chwilę wrócić jeszcze do minionego roku szkolnego, by odnotować sym-
patyczne imprezy, które odbyły się w szkołach, zanim dzwonek obwieścił czas 
letniej kanikuły...

Podczas tej podróży zwiedziliśmy Wyspy 
Brytyjskie, Londyn i jego zabytki, spotkali-
śmy królową Elżbietę II, która opowiedziała 
nam o swoim królestwie. Widzieliśmy piętro-
we autobusy, czarne taksówki oraz czerwone 
budki telefoniczne. Spotkaliśmy: Williama 
Szekspira, Robin Hooda, Sherlocka Holme-
sa, króla Henryka IV i  wiele innych postaci. 
Największym hitem okazał się występ zespo-
łu The Beatles – który otrzymał bisy i burzę 
oklasków.

Akademię przygotowała Magdalena 
Błaszczyk – nauczyciel języka angielskiego 
w naszej szkole.(J.G.)

Wielka radość
Dzień DZIECKA - wielka radość - tak 

krótko można powiedzieć o programie 
zajęć w tym dniu w SP im. Jana Pawła II  
w Skorzeszycach.  

Uczniowie klas II-III, wraz z opieku-
nami, wybrali się do Kinopleksu na film pt: 
„Potwory kontra obcy”. Klasa przedszkolna  
i klasa I pozostali w szkole mieli zabawy inte-

dzieci wyrażały swoją miłość pięknymi stro-
fami wierszy.

Na koniec wszystkie dzieci wybiegły do 
swoich mam, aby je gorąco uściskać, złożyć 
życzenia oraz wręczyć własnoręcznie wyko-
nane laurki i róże symbol miłości .(T.M.)

Oferta nie do odrzucenia !
„Przyjemne z pożytecznym” - tak moż-

na by powiedzieć o sobocie spędzonej przez 
uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
z Bęczkowa, Leszczyn, Cedzyny i Radlina, 
ich rodziców oraz zaproszonych gości. 
Była to kolejna impreza zorganizowana 
przez gimnazjum w Bęczkowie, mająca na 
celu promocję szkoły. 

Występ, przygotowany pod kierunkiem 
p. Patrycji Kupis, rozpoczął się piosenką 
pt. „Tyle słońca w całym mieście”. Otwie-
rając spotkanie, dyrektor gimnazjum Zofia 
Pałyga, serdecznie powitała publiczność, 
przedstawiła krótką historię szkoły oraz za-
prezentowała jej zalety. W szkole uczniowie, 
oprócz obowiązkowej wiedzy programowej, 
mogą skorzystać z licznie działających kółek 
zainteresowań. Gimnazjum realizuje obecnie 
projekt „Akademia Przedsiębiorczego Oby-
watela”, współfinansowany przez Unię Euro-
pejską, ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji. 

Następnie uczniowie wcielili się w rolę 

gracyjne. Chętni z klas IV-VI (90% uczniów) 
udali się na rajd rowerowy trasą Skorze-
szyce – Daleszyce – Górno – Skorzeszyce.  
W rajdzie brali udział też nauczyciele, co dla 
uczniów stanowiło wielką frajdę. Pozostali 
uczniowie, którzy nie towarzyszyli swoim 
kolegom na rowerach, pozostali w szkole  
i uczestniczyli w różnych rozrywkach, grach 
i zabaw sportowych. 
„Serce największe, to serce Matki „

Takie słowa, w najpiękniejszym dla 
wszystkich Mam dniu, towarzyszyły szkol-
nej uroczystości, która odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Górnie. 

Bardzo uroczyście i z wielką radością 
wszystkie Mamy powitała  dyrektor,  Hanna 
Pióro. Dzieci przygotowały wspaniały pro-
gram pod kierunkiem swoich pań. Kolorowo 
i wiosennie wyglądały te najmłodsze z klasy 
0. One, po raz pierwszy, mogły wykazać się 
swoimi talentami i zdolnościami. Śpiewały, 
tańczyły i naśladowały swoje mamy. Starsze 

aktorów i przedstawi-
li bajkę „Czerwony 
Kapturek”, według 
scenariusza opra-
cowanego przez  
p. Agnieszkę Iwańską.  
Piękną scenografię, 
tak jak i w ubiegłym 
roku, przygotowała  
p. Agnieszka Ma-
kowska.  (J.S.)

Konkursy  
ekologiczne  

rozstrzygnięte !
Znani już są 

laureaci dwóch eko-
logicznych konkur-
sów - „Las w życiu 
człowieka” i „Gmina 

moich marzeń – czysta i zielona”. 
Do powiatowego etapu konkurs „Las  

w życiu człowieka” wpłynęło 339 prac,  
z czego 139 prac z grupy wiekowej 6-9 lat, 
151 prac z grupy 10-12 lat, 46 prac z grupy 
13-15 lat i 3 prace z grupy 16-18 lat. W kon-
kursie „Gmina moich marzeń – czysta i zie-
lona” wzięło udział 25 szkół podstawowych  
i 7 gimnazjów. Łącznie 64 prace. - Konkursy 
miały na celu podnoszenie świadomości eko-
logicznej dzieci i młodzieży, rozpowszech-
nianie akcji mających na celu poprawę stanu 
środowiska naturalnego oraz zachęcanie do 
uczestnictwa w działaniach mających na celu 
ochronę i zapobieganie dewastacji naturalne-
go ekosystemu. 

Laureatką konkursu wojewódzkiego 
„Las w życiu człowieka” - etap powiatowy, 
w grupie wiekowej: 6 – 9 lat, została, zajmu-
jąc II miejsce - Weronika Snopek, lat 9, ze 
Szkoły Podstawowej w Leszczynach. 

Delegacja Szkoły Podstawowej w Cedzynie na „Parafiadzie” w Kazi-
mierzy Wielkiej.



Urząd Gminy w Górnie informuje, że 
konserwację (awarie) oświetlenia uliczne-
go należy zgłaszać bezpośrednio do wyko-
nawcy, pod nr tel.: 606 133 671 lub 606 722 
311

Gdzie interweniować  
w sprawie oświetlenia ?

Dziesięć lat temu, w I półroczu 1999 
roku, Zarząd Województwa powołał  
w miejsce Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg 
Miejskich w Kielcach Świętokrzyski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

W Pałacyku Zielińskiego w Kielcach od-
była się uroczystość z okazji dekady działal-
ności ŚZDW. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele najwyższych władz województwa.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Kielcach swoim zakresem działania 
obejmuje zarządzanie drogami wojewódzki-
mi w zakresie planowania, budowy, moder-
nizacji, utrzymania oraz ochrony tych dróg, 
zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach 
publicznych. 

Podczas dziesięciolecia funkcjonowania, 
Zarząd przeprowadził na świętokrzyskich 
drogach wiele większych i mniejszych inwe-
stycji. W latach 1999-2005 m.in. wyremon-
towano: drogę wojewódzką nr 764 Kielce 
– Połaniec, wykonano przejście drogi nr 728 
przez Małogoszcz. Remontami objęto rów-
nież  wiadukt nad torami w m. Małogoszcz 
oraz Drogę nr 756 Starachowice – Stopnica 
na odcinku Łagów – Raków. ŚZDW prowa-
dził także odbudowę szkód popowodziowych 
m.in. mostu na Chańczy w Rakowie czy mo-
stu w Bielinach.

Lata 2006 – 2009 to m.in. przebudowa 
dróg wojewódzkich nr 752 na odcinku Gór-
no – Krajno Pierwsze i nr 753 na odcin-
ku Wola Jachowa – Huta Nowa, Rynku  
w Nowej Słupi, drogi woj. nr 766 na odcin-
ku Morawica – Pińczów, budowa obwodni-
cy Małogoszczy czy przebudowa drogi woj.  
nr 756 Starachowice – Stopnica. Kilkanaście 
bardzo dużych inwestycji jest aktualnie na 
etapie prac projektowych.

W czerwcu 2006 roku Sejmik Woje-
wództwa uchwalił Plan Inwestycyjny ŚZDW 
w Kielcach na lata 2007 – 2015. Według tego 
dokumentu na świętokrzyskich drogach spo-
dziewane są liczne inwestycje, a potrzeby na 
ich realizację oszacowano na 1,7 mld zł !

10 lat Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich

Uwaga, ZUK będzie zbierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na 
pusty. Wystawić worki przed posesje o godz. 7.30.

L.p. Nazwa miejscowości lipiec sierpień
1. Cedzyna 14 13
2. Leszczyny 16 18
3. Radlin 21 20

4. Krajno I (Zagórze,Wymyślona, 
Stara Wieś, Pogorzele) 28 27

5. Krajno II (Południowa,Parcele,Łęki) 30 31
6. Bęczków (Podmąchocice) 23 25
7. Górno (Parcele, Zawada, Bór) 2 4
8. Wola Jachowa 7 6
9. Skorzeszyce 9 11

Harmonogram wywozu śmieci

I nie ma się jej co dziwić. W ubiegły 
weekend, z soboty 27 - na niedzielę 28 
czerwca, wybito szyby w części wejścio-
wej do budynku. Szklane, dolne części 
drzwi i pozostałej zabudowy wejścia, już 
dawno zostały wymienione na blachę. 
Ta również nie spodobała się wandalom, 
którzy nogami wykopali ją, wbijając do 

Wandale są wśród nas !

Maniacy dotarli do Bęczkowa
– To nie pierwszy raz, kiedy zdewastowano nasze gimnazjum. Ręce opadają 

z bezsilności ! – z widocznym zdenerwowaniem w głosie wypowiada się dyrektor 
Gimnazjum w Bęczkowie - Zofia Pałyga.

w której uczy się młodzież z kilku so-
łectw naszej gminy. Przecież jeśli nie 
skończą się te szczeniackie wybryki, nie 
warto będzie inwestować w cokolwiek, 
co miałoby poprawić tu warunki nauki – 
bo i tak zostanie zniszczone! 

Sprawców wandalizmu w Bęczkowie 
ustala policja. (J.S.)

Przykłady dewastacji w Bęczkowie.

środka. Cały ten zuchwały 
wybryk będzie kosztował 
szkołę około 2.500 zł.

Nie ma miesiąca, żeby 
nic się nie stało.  Zamonto-
wane nowoczesne oświe-
tlenie przed placówką 
również zostało zniszczo-
ne. Wszystkie klosze lamp 
strącono kamieniami. 
Wcześniej stłuczono szy-
bę w oknie na pierwszym 
piętrze. Zerwano część 
płytek na schodach. Szyby 
w oknach sal dydaktycz-
nych na parterze na dobrą 
sprawę również nadają się 
do wymiany, ponieważ zo-
stały porysowane ostrym 
narzędziem. Kilka tygodni 
temu, wyjątkową bezczel-
nością było odgięcie jed-
nej z blach i załatwienie 
się  przez powstały otwór 
na korytarz placówki. 

Nikt nie potrafi znaleźć 
odpowiedzi na pytanie 
– dlaczego ktoś z choro-
bliwym uporem maniaka 
zawziął się, by zniszczyć 
dobro wspólne – szkołę 


