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Akcja „Krew za krew” - czytaj na str. 6

20 października - 20 listopada 2009 r.

dokończenie na str. 4-5

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2

Na boisku gminnym w Górnie

Podstawowe usługi dla wsi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pożegnanie 
lata 2009

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, 
w scenerii starego kamieniołomu, na 
boisku gminnym w Górnie, 20 wrze-
śnia br., mieszkańcy gminy pożegna-
li lato 2009. Impreza, przygotowana 
przez Urząd Gminy, przy wsparciu Lo-
kalnej Grupy Działania „Wokół Łysej 
Góry”, zgromadziła setki mieszkań-
ców, którym organizatorzy przygoto-
wali atrakcyjny program artystyczny 
i rekreacyjny. Wśród publiczności – gospodarze gminy Górno.

Ponad 100 wniosków wpłynęło, w ramach prowadzone-
go od początku kwietnia do końca maja tego roku, naboru 
z zakresu działania 3.3 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013.”

Znaczące wsparcie 
Unii Europejskiej

Marszałek Adam Jarubas wręcza podpisaną umowę naszemu 
wójtowi na gali w kieleckim WDK.

Nagrody wójta  
dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 15 października 
br., wójt gminy Jarosław Królicki podejmował dyrektorów 
szkół, których wyróżnił swoimi nagrodami w związku z  ich 
świętem. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady 
Gminy – Jan Sikora oraz kierownik SZOS – Barbara Ra-
czyńska, która imprezę otworzyła i powitała jej uczestni-
ków.

Wójt Jarosław Królicki, w towarzystwie przewodniczącego 
RG Jana Sikory, wręcza nagrodę dyrektor SP w Bęczkowie 
Elżbiecie Kasperek.
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dokończenie ze str. 1
 Do Urzędu Gminy tego dnia zapro-

szeni zostali: dyrektorzy szkół podsta-
wowych: Elżbieta Kasperek - Bęcz-
ków, Hanna Pióro – Górno, Adela 
Iwańska – Leszczyny, Ewa Krajcarz 
– Cedzyna, Andrzej Michalski – Kraj-
no, Krzysztof Kołtun – Radlin, Lidia 
Rafalska – Skorzeszyce, Jerzy Sno-
pek – Wola Jachowa oraz dyrektorzy 
gimnazjów: Zofia Pałyga – Bęczków, 
Grzegorz Niestój – Górno, Agnieszka 
Bujak – Krajno i Jolanta Czerwiak – 
Wola Jachowa.

Zwracając się do dyrektorów oraz 
- za ich pośrednictwem - do nauczycie-
li oraz do pracowników obsługi szkół  
i przedszkoli, wójt  złożył im najserdecz-
niejsze życzenia: powodzenia w realizo-
waniu misji, jaką jest praca zawodowa 
pedagogów. Także: zdrowia, szczęścia, 
radości oraz dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej i wszystkiego najlepszego  
w życiu osobistym. Do życzeń tych dołą-
czył przewodniczący Rady Gminy.

Uczestnicy spotkania, przy kawie  
i słodyczach, dyskutowali następnie  
o roli oświaty w wychowaniu młodego 
pokolenia oraz o perspektywach rozwo-
jowych gminnego szkolnictwa. Szerzej 
skupiono się na omówieniu Programu 
Unijnego Kapitał Ludzki: „Edukacja 
przedszkolna - piękne dzieciństwo i lep-
szy start w dorosłe życie”. Mówiła na 
ten temat autorka i koordynator progra-
mu rozwoju punktów przedszkolnych  
w gminie - Anna Michalska.   

O obchodach Dnia Nauczyciela  
w gminie czytaj także na str.  7.

W Okręgu nr 2 Górno, 15 listo-
pada br., odbędą się wybory uzu-
pełniające do Rady Gminy Górno. 
W tym celu, decyzją Komisarza 
Wyborczego w Kielcach, powołano 
pięć komitetów wyborczych, które 
zgłosiły pięcioro kandydatów na 
radnego RG. 

Są to: Karol Zbigniew Anioł  
z Górna, Marian Grzegolec z Gór-
na, Józef Grzegolec z Górna Zawa-
dy, Małgorzata Nogalska z Górna 
Parcele i Teresa Szlufik z Górna 
Parcele.

W gminie powołano już Gminną 
Komisję Wyborczą oraz Obwodową 
Komisję Wyborczą do przeprowadze-
nia wyborów. Lokal wyborczy, zlo-
kalizowany w Szkole Podstawowej  
w Górnie, czynny będzie od godz.: 
6.00 do 20.00.

Wybory 
uzupełniające  

w Górnie

Pamiątkowa fotka pierwszaków po ślubowaniu.

Odświętnie wystrojone pierwszaki 
zaprezentowały krótki program artystycz-
ny przygotowany przez p. Agnieszkę 
Zwierzchowską. Dzieci z żalem wspo-
minały lata beztroskiego dzieciństwa, 
w którym królowały baśnie, a w nich do-
bre wróżki, mówiące zwierzęta i czary. 
Starsi uczniowie pocieszali swych naj-
młodszych kolegów, zachwalając szkołę, 
nauczycieli i korzyści płynące z nauki. 

Ślubujemy...
Pamiętny dzień pierwszaków z Leszczyn

2 października br. odbyło się ślubowanie klasy I – najmłodszych uczniów 
SP Leszczyny.

Na koniec pani dyrektor wielkim, ma-
gicznym ołówkiem „pasowała” najmłod-
szych na prawowitych uczniów szkoły. 

Starsi koledzy obdarowali ich słod-
kimi prezentami i maskotkami, a rodzice 
zaprosili swoje pociechy na wspaniale 
wyglądający tort. Nasi najmłodsi na pew-
no zapamiętają 2 października jako jeden 
z najważniejszych dni w swoim życiu.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody wójta  
dla nauczycieli

Wspólna kawa stworzyła dobrą atmosferę do rozmowy o przyszłości oświaty w gminie.
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Podstawowe usługi dla wsi

Znaczące wsparcie  
Unii Europejskiej

dokończenie ze str. 1
79 wniosków dotyczyło zadań z  za-

kresu gospodarki wodno - ściekowej, 15 
- tworzenia systemu zbiórki, segregacji 
i wywozu odpadów komunalnych a 8 
wniosków - odnawialnych źródeł ener-
gii. Po ocenie merytorycznej na listach 
rankingowych  znalazły się 94 projekty 
o łącznej wartości 350 mln zł, z czego 
wnioskowane dofinansowanie z EFR-
ROW wynosi ponad 208 mln. zł. We 
wrześniu Zarząd Województwa zatwier-
dził rekomendowane do wsparcia pro-
jekty, a 15 października br. z autorami 
wniosków marszałek Adam Jarubas 

oraz Marek Gos, członek Zarządu Wo-
jewództwa podpisali umowy. W uro-
czystości uczestniczyła dyrektor Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionu 
Mirosława Mochocka.

Wnioski złożone w obszarze gospo-
darki wodno - ściekowej opiewały na 
kwotę ponad 400 mln zł, z czego wnio-
skowana wartość dofinansowania wyno-
siła ponad 227 mln zł. Po zakończeniu 
procesu weryfikacji wniosków, na listę 
rankingową trafiło 76 operacji, dla któ-
rych wnioskowana kwota pomocy wy-
nosi ponad  202 mln zł. 

Wójt Jarosław Królicki oraz skarbnik gminy Henryk Opaliński podpisują umowę  
w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionu w Kielcach.

W ramach tworzenia systemu zbiór-
ki, segregacji i wywozu odpadów ko-
munalnych złożone zostały wnioski na 
łączną 4,2 mln zł - na liście rankingowej 
znalazło się 13 zadań, które otrzyma-
ją  pomoc w wysokości ponad 2 mln zł.  
W kategorii odnawialnych źródeł energii 
całkowita wartość wniosków złożonych 
wyniosła niecałe 14 mln. Po ich zakoń-
czonej weryfikacji, na listę rankingową 
trafiło 5 operacji, dla których przezna-
czono dofinansowanie w wysokości po-
nad 3 mln zł. Aktualnie dostępne do za-
kontraktowania środki – prawie 104 mln 
zł – pozwalają na sfinansowanie wszyst-
kich zadań z zakresu tworzenia systemu 
zbiórki, segregacji i wywozu odpadów 
komunalnych, wszystkich operacji z ka-
tegorii odnawialnych źródeł energii oraz 
32 przedsięwzięć z zakresu gospodarki 
wodno - ściekowej. Po zwiększeniu limi-
tu do 95% alokacji (publikacja rozporzą-
dzenia planowana jest na październik), 
zawarte zostaną umowy z kolejnymi 
wnioskodawcami z listy rankingowej.

Miło nam poinformować, że wśród 
beneficjentów tej pomocy jest także 
nasza gmina.  W podpisaniu umów w 
ŚBRR oraz w gali rozdania umów, w sali 
lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry, uczestniczył wójt gminy Górno Jaro-
sław Królicki, który na miejscu udzielił 
wywiadu Radiu Zet.

Umowa dotyczy budowy kanalizacji 
sanitarnej w m. Krajno Zagórze, wartości 
kosztorysowej ponad 10 mln zł. Kwota 
dofinansowania, z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, wyniesie 4 mln 
złotych. Inwestycja będzie realizowana 
w latach: 2009 – 2011.       (J.K.)

27 września, uczestnicy niedzielnej 
zabawy obejrzeli znakomity program ar-
tystyczny w wykonaniu uczniów szkoły 
podstawowej. 

Plac zabaw, przy szkole w Bęczko-
wie, powstał dzięki projektowi Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Gminy Górno, 
który został przedłożony z końcem marca 
tego roku w Urzędzie Marszałkowskim 
do Świętokrzyskiego Programu Odnowy 
Wsi w formie konkursu przedsięwzięć. 

Wniosek znalazł się na liście rankingo-
wej projektów rekomendowanych do 
realizacji i z początkiem czerwca w Wo-
jewódzkim Domu Kultury została pod-
pisana umowa trójstronna – pomiędzy 
Stowarzyszeniem, Urzędem Marszał-
kowskim i Urzędem Gminy Górno – 
na realizację powyższego zadania. 

Podczas uroczystego otwarcia placu, 
prezes stowarzyszenia Grzegorz Skiba 
podziękował darczyńcom z Bęczkowa 

oraz sponsorom z terenu gminy Górno, 
którzy złożyli się na 20% wkład własny, 
ponieważ kwota 5 000 zł była warun-
kiem uzyskania 20 000 zł dotacji z Urzę-
du Marszałkowskiego. 

Po południu  przecięto wstęgi i ofi-
cjalnie oddano nowoczesny placu zabaw 
do użytku najmłodszym mieszkańcom 
sołectwa. Modlitwę w intencji przy-
szłych użytkowników odmówił pro-
boszcz miejscowej parafii ksiądz Stani-
sław Zieliński, a następnie nie  żałował 
wody święconej na pokropienie wszyst-
kich urządzeń.

Do późnego wieczora do tańca za-
chęcały zespoły ludowe. Ogniste oberki 
i skoczne polki bez wytchnienia serwo-
wali: Kapela Kielecka, Wincentowia-
nie i Bęczkowianie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Górno dziękuje  za życzliwość i dobre 
serce  firmom: Magnat, Hawed, Ka-
miński i Polonica.  (J.S.)

P.S. Zdjęcia z imprezy – na str. 4

Piknik rodzinny w Bęczkowie

Piękny plac zabaw  
dla najmłodszych

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bęczkowie było 
wspaniałą okazją do popołudniowego pikniku rodzinnego i wielkiej frajdy dla 
dzieciaków. Swoją obecnością uświetnili go zaproszeni goście: wicemarszałek 
sejmiku woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, senator Michał Okła, poseł 
Artur Gierada, wicedyrektor ARMiR w Kielcach Marian Hnatko, dyrektor biu-
ra senatora Okły, prezes firmy „Sokołowscy” Marek Sokołowski, radny powia-
tu Dariusz Skiba, wójt gminy Górno Jarosław Królicki, radny gminy Górno Jan 
Zielonka oraz sołtys sołectwa Bęczków Danuta Jaros.
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Imprezę, utrzymaną w klimacie festynu ro-
dzinnego, otworzył w wójt gminy Jarosław Kró-
licki, witając jej uczestników, wśród których byli: 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Świętokrzy-
skiego, kierownik miejscowego Ośrodka Zdrowia 
- Alfreda Zawierucha - Rubak, przewodniczą-
cy Rady Gminy Jan Sikora, radni, sołtysi, oraz 
licznie zebrani mieszkańcy. Po południu festyn 
odwiedził wicemarszałek woj. świętokrzyskiego 
Zdzisław Wrzałka, który pozdrowił uczestników 
imprezy, życząc im dobrej zabawy.

A atrakcji na festynie nie brakowało: najpierw 
zaprezentowali się uczniowie szkół gminnych ze 
szkół podstawowych oraz gimnazjów w uroz-
maiconym programie artystycznym: były więc 
wiersze związane z pożegnaniem lata, piosenki, 
tańce, a najbardziej podobali się mali, meksykań-
scy gitarzyści ze SP w  Bęczkowie oraz fragment 
widowiska, w którym gimnazjaliści z Woli Jacho-
wej przedstawili tradycje i zwyczaje żydowskie. 
Oczywiście, duże brawa zebrały także tancerki  
z gimnazjum w Bęczkowie za ognistego kankana.

W tzw. bloku ludowym regionalne piosenki 
przypomniały zespoły: „Makoszyńskie Przepió-
reczki”, „Echo Łysicy” z Bielin, „Górnianecki” 
i „Bęczkowianie”. W tym duchu utrzymany był 
także występ Ewy Siudajewskiej z Bęczkowa - 
laureatki I miejsca ostatniego konkursu „Sabało-
we Bajania” w  Bukowinie Tatrzańskiej.

Atrakcją festynu był występ kabaretu „Pigwa 
Show”, w którym słynna Genowefa Pigwa nie 
zostawiła suchej nitki na politykach i skorum-
powanym sołtysie z Napierstkowa. Na koniec 
swojego występu zaprosiła na scenę gospoda-
rzy gminy Jarosława Królickiego i Jana Sikorę 
do skocznych hołubców, w których miejscowi  
VIP-owie zaprezentowali się całkiem korzystnie. 
Występ zakończył gościnnie świętokrzyski bard 
– Marek Fijałkowski znanym przebojem - „Sie-
kierezadą” z Gór Świętokrzyskich.

Warto dodać, iż występ kabaretu „Pigwa 
Show” jest częścią cyklu 15 imprez na terenie 
woj. świętokrzyskiego, finansowanych z projek-
tu „Moc Świętego Krzyża”, realizowanego przez 
Lokalną Grupę Działania „Wokół Świętego Krzy-
ża”, w ramach działania 2.3 „Promocja gospodar-
cza i turystyczna regionu”  RPOWŚ. Projekt jest 
współfinansowany ze środków unijnych.

Piknik w Górnie otrzymał dobrą oprawę re-
kreacyjną i gastronomiczną: były stoiska z ga-
stronomiczne z bigosem i pyszną grochówką, 
ogródek piwny dla dorosłych, gumowe zjeżdżal-
nie dla dzieci i „dyżurna” wata cukrowa. 

Festyn, prowadzony przez dwie Małgorza-
ty: Maciochę i Szewczyk – Ziach, zakończyła 
wspólna zabawa pod gwiazdami, przy zespole 
„Sukces”.

Mamy nadzieję, że udana impreza „Pożegna-
nie lata” wejdzie na stałe do kalendarza rekre-
acyjnych imprez gminy. (Kos.)

Na boisku gminnym w Górnie

Pożegnanie  
lata 2009

dokończenie ze str. 1

Piknik rodzinny w Bęczkowie
Goście honorowi pikniku w Bęczkowie.

Furorę wśród publiczności zrobili młodzi gitarzyści, świetnie parodiujący 
muzykę meksykańską.

Plac zabaw w Bęczkowie, w całej okazałości.
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Pożegnanie lata 2009 w Górnie

Genowefa Pigwa porwała na scenę i za prosiła do tańca gospodarzy gminy. Po występie wspólne zdjęcie dwóch 
Małgorzat z Genowefa Pigwą.

Do publiczności przemawia wicemarszałek 
woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka. Publiczność, jak zwykle na takich imprezach, nie zawiodła.

Godka Ewy Siudajewskiej z Bęczkowa 
spodobała się widowni. Kankan, w wykonaniu gimnazjalistek z Bęczkowa, przyjęto owacyjnie.
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Uroczystości w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Pobór krwi odbywał się w ambulansie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa z Kielc. Już od rana 
ustawiła się kolejka potencjalnych daw-
ców, którzy chcieli oddać krew. Z godziny 
na godzinę kolejka chętnych do oddania 
krwi powiększała się. Kulminacyjny mo-
ment nastąpił po mszy św. Około godziny 
13:00 (suma rozpoczęła się o godz. 11:30), 
wówczas to w kolejce stało około 30 osób, 
a następne 20 osób było w drodze na miej-
sce oddania krwi (wg. danych organizato-
rów). 

Z ograniczeń czasowych (koniec akcji 
o godz. 14:00) i technicznych około godzi-
ny 13:00 wstrzymano wydawanie ankiet, 
które muszą być wypełnione przez poten-
cjalnych dawców przed pobraniem krwi.  
Załoga ambulansu nie była przygotowana 
na takie duże zainteresowanie mieszkań-
ców gminy Górno, którzy zgłosili się, aby 
oddać krew.  

Należy również podkreślić, że wśród 
oddających ten cenny lek byli również  
mieszkańcy gmin: Masłów, Zagnańsk, 
Bodzentyn, którzy przybyli, aby zaanga-
żować się w tą symboliczną akcję.

W sumie oddało krew 41 osób. Jest to 
duży sukces, ponieważ akcja była organi-
zowana po raz pierwszy.

Akcja „Krew za krew” miała dwa 
przesłania. Po pierwsze - zbiórka krwi dla 
ludzi chorych, potrzebujących krwi. Drugi 
powód (symboliczny) to 70 rocznica wy-
buchu drugiej wojny światowej i oddanie 
hołdu tym, którzy przelewali krew za na-
szą wolność. Ludzie oddający krew chcie-
li w ten sposób podziękować obrońcom  
z września 1939 roku, którzy przeciwsta-
wili się dwóm systemom totalitarnym fa-
szyzmowi i komunizmowi.

Również w  tym dniu o godzinie 11:30 
odbyła się w kościele parafialnym msza 

święta w intencji obrońców Ojczyzny  
z 1939 r. oraz żołnierzy polskiego państwa 
podziemnego walczących z okupantem 
niemieckim i sowieckim, którzy przelewa-
li krew za naszą wolność. 

We mszy świętej wyeksponowany zo-
stał Sztandar Koła nr 1 Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK w Kielcach. W uroczy-
stym nabożeństwie uczestniczyła młodzież 
ze Związku Strzeleckiego w Kielcach. Nie 
zabrakło również żołnierzy wojska pod-
ziemnego, na mszę świętą przybyli żołnie-
rze z  oddziałów partyzanckich Barabasza - 
Wybranieccy, Antoniego Hedy „Szarego”, 
Jędrusiów, Korpusu ,,Jodła”.

Na mszę świętą przybyła liczna rzesza 
parafian, dużo było rodziców z dziećmi, 
które przeżyły pouczającą lekcję historii.

Żołnierze wojska podziemnego nie 
kryli wzruszenia po mszy świętej oraz 
swojej radości z akcji „Krew za krew”, 
podkreślając że to piękny gest w hołdzie 
poległym żołnierzom.

Mszę świętą celebrowali: ksiądz pro-
boszcz parafii p.w. św. Jacka w Leszczy-
nach Ryszard Zaborek oraz wikariusz tej 
parafii ks. Jacek Bonio, który wygłosił 

Akcja „Krew za krew”
Na placu, przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jacka w Leszczynach, odbyła 

się zbiórka krwi pod hasłem „Krew za krew”, którą zorganizowało Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gminy Górno we współpracy z księdzem proboszczem Ry-
szardem Zaborkiem w/w parafii.

przepiękne kazanie.
Organista, wraz  

z chórem parafialnym, 
oprawił mszę świętą 
pieśniami patriotycz-
nymi. W uroczystości 
wziął udział wicemar-
szałek województwa 
świę tokrzysk iego 
Zdzisław Wrzałka. 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół   

 Gminy Górno  

Weterani, ze swoim sztandarem, w kościele w Leszczynach.

Przed ambulansem spora kolejka honorowych krwiodawców.

W Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kiel-
cach rozdano w sobotę, 17 bm., pla-
kietki i podziękowania dla gmin, które 
wykazały się największą ofiarnością  
w tegorocznej Akcji Letniej „Krew 
darem życia”. Po raz kolejny najofiar-
niejszymi krwiodawcami wykazała się 
gmina Strawczyn.

Po raz pierwszy do akcji przystąpili 
mieszkańcy Leszczyn, gdzie uzyskano 
18 litrów krwi od 41 dawców.

Jerzy Stalmasiński, dyrektor RCKiK, 
dziękując wszystkim przedstawicielom 
gmin podkreślił, że w tym roku aż o 11 
proc. wrosła liczba pobrań krwi w naszym 
regionie. – Ale to nie znaczy, że mamy tej 
krwi za dużo, potrzeby szpitali są ogrom-
ne, w Kielcach buduje się kardiochirurgia 
i onkohematologia, więc stale będziemy 
potrzebowali krwi – powiedział. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przy-
jaciół Gminy Górno, inicjatora akcji 
w naszej gminie: Przemysław Łysak  
i Grzegorz Skiba odbierają dyplom – 
podziękowanie od dyrektora RCKiK – 
Jerzego Stalmasińskiego.

Zakończenie akcji  
„Krew darem życia”
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Uroczystość odbyła się w obecno-
ści nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Po programie artystycznym i wykaza-
niu się przez pierwszoklasistów wiedzą 
i umiejętnościami, 17 uczniów klasy 
I złożyło ślubowanie. Po uroczystym 
momencie przysięgi, uczniowie zosta-
li przy pomocy symbolicznego ołówka 
pasowani przez dyrektora szkoły Je-
rzego Snopka na ucznia Szkoły Pod-
stawowej im. gen. Wł. Sikorskiego  
w Woli Jachowej.

Dyrektor skierował do uczniów 
ciepłe słowa, witając ich wśród braci 
uczniowskiej. Bohaterom uroczystości 
zostały wręczone pamiątkowe dyplomy 
w kształcie „Misia” i upominki. Uro-
czystość zakończyła się miłym poczę-
stunkiem przygotowanym przez rodzi-
ców pierwszoklasistów.

Jolanta BoryckaWójt gminy przekazuje nagrody wyróżnionym nauczycielom.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystości w Woli Jachowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 13 października br.  

- w Szkole Podstawowej w Woli Jachowej zaszczycili swą obecnością zacni go-
ście: wójt gminy Górno Jarosław Królicki, przewodniczący Rady Gminy Jan 
Sikora, sołtys wsi Stanisław Cedro, była dyrektor szkoły Jadwiga Sitarz oraz  
Jolanta Borycka - zasłużona nauczycielka.

Uroczystość rozpoczął dyrektor 
szkoły Jerzy Snopek witając gości, 
nauczycieli, pracowników obsługi oraz 
społeczność szkoły.

Następnie uczniowie zaprezentowa-
li przedstawienie teatralne, opowiada-
jące o śnie młodej nauczycielki w dniu 
jej święta. Zabawna lekcja wywołała na 
twarzach pedagogów wiele uśmiechów. 

Dyrektor Jerzy Snopek przypomniał  
zebranym, że jest jeszcze jedna okazja 

wspólnego spotkania. To odejście na 
zasłużoną emeryturę cenionej nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej w Woli Ja-
chowej - Jolanty Boryckiej. 

Na ekranie widzowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną z życia zawo-
dowego tej nauczycielki, pt „Na dobre 
i na złe...” 

Jolanta Borycka spędziła w SP  
w Woli Jachowej 32 lata swego życia,  
w pracy była zawsze uśmiechnięta  

i skora do pomocy dziecku i nauczy-
cielowi. Pełniła szereg ważnych funk-
cji, np. przewodniczącej szkolnej ZNP  
a nawet przez krótki czas obowiązki 
dyrektora szkoły. Jej postawa to wzór 
nauczyciela oddanego dzieciom.  

Następnie głos zabrał wójt gminy, 
życząc p. Jolancie oraz wszystkim na-
uczycielom sukcesów w pracy i życiu 
osobistym. Jolanta Borycka oraz dyrek-
tor Jerzy Snopek z rąk włodarzy gminy 
otrzymali nagrody z okazji tego święta.

Życzenia oraz nagrody wręczył 
swojej kadrze pedagogicznej dyrektor 
szkoły. Akademię zakończył występ 
młodego akordeonisty Adama Kalety 
(ucznia SP w Woli Jachowej), który na-
uczycielom dedykował wiązankę melo-
dii regionalnych.

Pasowanie na ucznia
9 października br. na trwałe wpisał się w historię Szkoły Podstawowej  

w Woli Jachowej, tego dnia uczniowie klasy I, pod kierunkiem wychowawczyni 
Agnieszki Młynarskiej, złożyli ślubowanie.

Wszystkim uczniom klasy I życzymy 
sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen 
na pierwszym szkolnym świadectwie.

Agnieszka Młynarska 

Pamiątkowa fotka pierwszaków z Woli Jachowej.
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Wśród lasu, gdzie duża, przepiękna polana
Omalże nie wpadłem na obce kolana!

Nie wierzyłem własnym oczom, nie wierzyłem głowie,
Co mogą zostawiać ludziska po sobie.

Na kupie, przy słupie, z ciągnika opony,
Trzy wiadra, wersalka, materac spalony.

A za nią butelki, zmurszałe surduty,
Połamane widły i podarte budy.

A na samym środku sterczą dwa kikuty,
Na nich wiszą portki owinięte w druty.

Gdy sobie pogrzebiesz w takiej większej kupie,
To ci już na pewno w głowie coś załupie.

Pod cegłą i gruzem leżą sobie luzem
Przetarte rajstopy i łapcie na stopy.

Znajdziesz też, kolego, miednicę z plastiku,
Kawałki lodówki i rogi po byku.

Tuż obok, wśród wrzosów, bez tarczy zegary,
Podarte szmaciska i filców dwie pary.

A dalej, pod brzozą, gdzie źródełko bije,
leżą połamane kościska...niczyje.

Kto je tutaj przyniósł, nie wiemy, niestety,
Ale to być może z padniętej chabety.

Opodal, gdzie górka, gdzie polna figurka,
Złom z gruzem zmieszany do huty nie dany.

Inne znowu wysypisko kryje w sobie prawie wszystko:
Cztery lewe damskie buty, beret męski lekko spruty,
Dwa podarte kalesony, na nich zardzewiałe brony,
W środku grabie połamane, stare lalki rozebrane,

Części do wozu na dwóch kółkach, no i leki, te w ampułkach.
Nie wszystko tu wymieniłem,

Bo to było ponad siły.
Kto nie wierzy, niech zobaczy, że jest tak, a nie inaczej.

Jest to widok bardzo smętny,
Wielu ludziom obojętny.
Ale serce przecież boli,
Kiedy tyle tu swawoli.

Stosy brudów, sterty śmieci,
Znowu będą zbierać dzieci.
Gdy nadejdzie wiosny pora,

Wyjdzie w las gromada spora.
I znowu krzykną chórem dzieci:

Kulturalny, kto nie śmieci !
Chociaż krótka to puenta

Niech ją każdy zapamięta !

Chcesz oddychać świeżo, zdrowo
I mieć ziemię nie - jałową ?
Zadbaj człeku o przyrodę
O swe pole, las i wodę,
Pozwól żyć sobie i komu,
Czyściutko we własnym domu !

MOTTO:

Ustawę o powszechnym spisie rolnym uchwalił 
Sejm RP. Obejmie on około 1,8 mln gospodarstw rol-
nych w całej Polsce. 

Sejm uchwalił ustawę regulującą zakres, formę i tryb 
przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który 
odbędzie się od 1 września do 31 października 2010 r. 
Jego pracami kierować będzie prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Spis obejmie około 1,8 mln gospodarstw rolnych, 
w tym ok. 1,7 - o powierzchni co najmniej 1 ha użytków 
rolnych. W trakcie spisu rolnego zostanie także przepro-
wadzone badanie metod produkcji rolnej na próbie około 
200 tys. gospodarstw rolnych.

Szacuje się, że koszt spisu rolnego wyniesie ok. 200 
mln zł, z tego 4 mln euro pochodzić będzie ze środków 
przekazanych przez Unię Europejską.

Jesienią tego roku, w wybranych gminach wiejskich, 
odbędzie się spis próbny, którego celem będzie przete-
stowanie organizacji i metodologii przewidzianej do za-
stosowania w powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 

Ostatni spis rolny został przeprowadzony w 2002 
r. W dotychczasowych spisach rolnych dane bezpo-
średnio od rolników były zbierane przez rachmistrzów 
spisowych. W przyszłorocznym spisie po raz pierwszy 
zostaną wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł 
poza statystycznych ( m.in. z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, KRUS, MSWiA). W planowa-
nym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papiero-
wych, które zostaną zastąpione formą elektroniczną.

W 2010 roku

Powszechny spis rolny

BRONISŁAW SKOWROŃSKI

KULTURALNY,  
KTO NIE ŚMIECI !


