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Z sesji Rady Gminy

Z okazji  
Świąt Bożego  
Narodzenia  

oraz  
zbliżającego się

Nowego 2010 Roku
radosnego nastroju,  

nadziei na lepsze jutro, 
spełnienia pragnień  

i marzeń oraz  
serdecznych spotkań w Rodzinie

 i gronie przyjaciół
życzą:

Przewodniczący 
Rady Gminy Wójt Gminy

Jan Sikora Jarosław Królicki
Do życzeń przyłącza się 
Redakcja „Gołoborza”

Marian Grzegolec  
złożył ślubowanie radnego

Anna Michalska  
– zastępcą wójta

Kolejna sesja Rady Gminy - 30 listopada br. - zgro-
madziła, obok radnych i sołtysów, sporo gości: przybyła 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Al-
freda Zawierucha – Rubak, radny powiatowy Ryszard 
Mańkus oraz mieszkańcy Cedzyny, zainteresowani od-
wodnieniem odcinka drogi nr 74 w tej miejscowości.

Marian Grzegolec składa ślubowanie radnego gminy Górno, po-
wtarzając słowa przysięgi za wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
– Janiną Rubak.

Stypendyści Stowarzyszenia Nowych Możliwości w Pałacu  
Biskupów w Kielcach.

Stypendia dla najlepszych studentów

- czytaj na str. 3

Spełniają się  
marzenia...
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dokończenie ze str. 1
Sesję otworzył przewodniczący rady 

Jan Sikora, witając wszystkich uczestni-
ków obrad, z wójtem Jarosławem Królic-
kim. Radni przyjęli porządek sesji i przeszli 
do jego realizacji. Miłym akcentem sesji 
było ślubowanie nowego radnego – Ma-
riana Grzegolca, wybranego 15 listopada 
br., podczas wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy. Przewodniczący rady odczy-
tał obwieszczenie Komisarza Wyborczego  
o wyniku wyborów, po czym przewodniczą-
ca Gminnej Komisji Wyborczej Kamila Sy-
ska wręczyła Marianowi Grzegolcowi sto-
sowne zaświadczenie. Następnie odbyło się 
uroczyste ślubowanie, którego tekst nowy 
radny powtarzał za wiceprzewodnicząca 
rady Janiną Rubak. Potem były gratulacje  
i życzenia oraz podziękowania nowo wybra-
nego radnego.

To nie koniec podziękowań: otrzymała je 
także Alfreda Zawierucha - Rubak  kierow-
nik Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej – 
za przebudowę systemu ogrzewania ośrodka 
zdrowia w Radlinie (nowy piec c.o., nowy 
komin, adaptacja na kotłownię pomieszczeń 
garażu). Koszt tej modernizacji - 36,8 tys. 
zł poniósł GZOZ, a więc budżet gminy nie 
został obciążony. Podziękowania złożyli: 
przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora 
oraz radny z Radlina – Emil Machul.

Następnie głos oddano przedstawicie-
lom mieszkańców Cedzyny, których posesje 
(przy drodze krajowej nr 74) są notorycznie 
zalewane, ponieważ droga na tym odcinku 
nie jest odwodniona. Ten problem ciągnie 
się praktycznie od lat, szczególnie od od-
dania zmodernizowanego odcinka „74”  
w Cedzynie przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce. Pro-
blem jest złożony, o czym niejednokrotnie 
pisaliśmy. Jest za dużo odpowiedzialnych 
za jego eliminację. GDDKiA może inwe-
stować tylko w swoim pasie drogowym 
(rzecz dotyczy posesji poza pasem), gmina 

Z sesji Rady Gminy

Marian Grzegolec - złożył ślubowanie radnego
Anna Michalska - zastępcą wójta

kańcom, że dołożą starań, by temat zała-
twić. Na początek zostanie zorganizowane 
spotkanie zainteresowanych stron.

Zmiany w budżecie gminy zdominowa-
ła dyskusja o przeznaczeniu środków na za-
kup kontenerów mieszkalnych i przekazaniu 
ich rodzinom mieszkających w zagrożonym 
technicznie budynku po starej szkole w Ra-
dlinie. Sprawa nabrała rozgłosu po publika-
cji artykułów na ten temat w prasie woje-
wódzkiej, gdzie władze gminy postawiono 
„pod murem”, zarzucając im zbyt powolne 
działanie na rzecz poprawy tym rodzi-
nom warunków mieszkalnych. Na pomysł 
umieszczenia jednej z rodzin w mieszkaniu,    
w obecnej szkole podstawowej, pod adresem 
wójta wpłynęły liczne protesty: nauczycie-

sesji w nie lada zdziwienie: to - miesięcznie 
- kilka tysięcy złotych...

Po niezbyt miłej, dla wspomnianych ro-
dzin dyskusji, radni zgodzili się ostatecznie 
na zakup kontenerów (używanych), które 
ustawi się na gminnej działce.

Radni przyjęli uchwały określające nowe 
stawki podatków: od nieruchomości oraz od 
środków transportu (tabele opłat - do wglą-
du w Urzędzie Gminy). Ustalili także wyso-

li, rodziców itp. Prawda jest 
taka, że wójt nie dysponuje 
mieszkaniami zastępczymi  
i zmuszony jest zakupić kon-
tenery. Wiąże się to ze zna-
lezieniem dla nich miejsca, 
podłączeniem mediów itp. 
Podczas dyskusji, zarówno 
niektórzy radni jak i sołtys 
Radlina, nie mieli zbyt dobrej 
opinii o najliczniejszej z za-
grożonych rodzin, twierdząc, 
iż od lat nie czyniła ona nic, 
by poprawić swoje położenie. 
Na sesji przedstawiono także 
listę świadczeń, jakie rodzina 
otrzymuje z GOPS. Ich wy-
sokość wprawiła uczestników 

nie może inwestować w imieniu użytkowni-
ka drogi, którym jest Dyrekcja. Do „tańca” 
trzeba zaprosić także władze Kielc, bo woda 
pochodzi także ze zlewni „kieleckiej”. 

Gmina opracowała dokumentację od-
wodnienia, ale potrzebne jest pozwolenie 
wodno - prawne, którego wydanie zosta-
ło zawieszone. Interwencje mieszkańców  
w Generalnej Dyrekcji, spotkania organizo-
wane przez wójta gminy, z udziałem tego 

kość ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
do naliczania podatku rolnego w 2010 roku, 
Wyniesie ona 33 zł za q.

Wójt przedstawił następnie sprawozda-
nie ze swojej działalności między sesjami 
Rady Gminy (inf. o przetargach – na stronie 
internetowej gminy: www.gorno.pl). Poin-
formował radę o powołaniu na stanowisko 
zastępcy wójta gminy Anny Michalskiej – 
dotychczasowej dyrektor wydziału w Kura-
torium Oświaty w Kielcach (sylwetkę nowej 
p. wicewójt prezentujemy oddzielnie).

W interpelacjach głos zabrali: Janina 
Rubak, Emil Machul, Marian Grzego-
lec, Teresa Szlufik, Małgorzata Stępnik, 
Henryk Klimek, Jerzy Janus, Aneta Du-
dzik i Tomasz Tofil, podnosząc problemy 
gminy oraz swoich sołectw. Dotyczyły one 
m.in.: oświetlenia dróg, umieszczenia przy 
drogach tablic z numerami posesji (Górno, 
Skorzeszyce)), wałęsających się psów, wy-
znaczenia osoby odpowiedzialnej za nowe 
boisko „Orlik” w Radlinie, remontu prze-
pustu do ośrodka zdrowia w tej miejsco-
wości, niszczenia tablic drogowych (m.in.  
w Leszczynach Skale), naprawy przepustu 
w Krajnie Zagórzu oraz wybudowania prze-
pustu przy drodze krajowej (za cmentarzem, 
w kierunku Łagowa, w Skorzeszycach), 
naprawy hydrantów w tej miejscowości,  
a także problemów z wykupem terenów pod 
kanalizację w Cedzynie Górze.

Do problemów tych ustosunkował sie 
wójt gminy (szczegóły w protokóle z ob-
rad).  (Kos.)

inwestora, zmierzają do 
ostatecznego załatwie-
nia problemu. Tym bar-
dziej, że jest ekspertyza 
dr Franciszka Pulita, 
określająca kompetencje 
zainteresowanych stron. 

- Rzecz w tym, żeby 
to zrobić szybko - mó-
wili na sesji mieszkań-
cy Cedzyny oraz radna 
Aneta Dudzik - albo-
wiem GDDKiA finali-
zuje projekt swojego bu-
dżetu na rok 2010.

Zarówno wójt jak 
przewodniczący Rady 
Gminy obiecali miesz-

Informację składa na sesji kierownik GZOZ – Alfreda 
Zawierucha – Rubak.

Wójt Jarosław Królicki odczytuje akt nominacji Anny Mi-
chalskiej na stanowisko zastępcy wójta.
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Stypendia dla najlepszych studentów

W uroczystości, obok nagrodzonych 
studentów, udział wzięli m.in.: poseł na 
Sejm RP Mirosław Pawlak, dyrektor 
Departamentu Promocji, Kultury, Spor-
tu i Oświaty Urzędu Marszałkowskiego 
Jacek Kowalczyk, komendant Bractwa 
Świętokrzyskiego ks. płk. Marek Weso-
łowski, rodzice nagrodzonych oraz uta-
lentowana muzycznie młodzież ze szkoły 
w Tumlinie, która uatrakcyjniła swoimi 
występami to niezwykłe spotkanie. 

Honory gospodarza spotkania pełnił 
jeden inicjatorów stypendium, prezes 
SNM – Robert Kaszuba. 

Otwierając spotkanie, prezes Kaszuba 
podkreślił olbrzymi wysiłek, jaki wnie-
śli, realizując tę inicjatywę, członkowie 
stowarzyszeń, pozyskując od sponsorów 
prawie 100 tys. zł na kolejną edycję sty-
pendiów. W ciągu ostatnich trzech lat  
z pomocy tej skorzystało blisko 50 stu-
dentów z podkieleckich wsi. Prezes 
Kaszuba wyraził nadzieję, że wszyscy 
wyróżnieni, dzięki stypendium, pod-
niosą swoją wiedzę na wyższy poziom  
a, współpracując z inicjatorami tej akcji, 
wskażą kolejnych beneficjentów tej po-
mocy w latach następnych.

Wśród wyróżnionych „dyplomami  
z marzeń” znalazły się dwie studentki 
z naszej gminy: Agnieszka Gołąbek z 
Leszczyn, studentka Politechniki Świę-

Spełniają się marzenia...
Już po raz trzeci, z inicjatywy Stowarzyszenia Nowych Możliwości oraz Brac-

twa Świętokrzyskiego, w Muzeum Narodowym w Kielcach, 31 października br., 
19 najzdolniejszym studentom z naszego regionu wręczono stypendia pomocowe 
w wysokości 5 tysięcy złotych (500 zł miesięcznie w roku akademickim).

tokrzyskiej oraz Monika Krawczyk  
z Krajna Pierwszego – studentka Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach.

Gratulacje wyróżnionym studentom 
złożyli goście honorowi uroczystości, 
życząc im dalszych sukcesów w nauce 
oraz powrotu, po ukończonych studiach, 
w rodzinne strony i kontynuowania tutaj, 
już w pracy zawodowej, swoich sukce-
sów. 

Po uroczystościach rozmawialiśmy 
ze stypendystkami z naszej gminy:

skiej. Cieszy się, że została zakwalifi-
kowana do grona stypendystów Bractwa 
Świętokrzyskiego, pieniądze wykorzysta 
m.in. na dodatkowe lekcje i podręczniki 
języka angielskiego.

Monika Krawczyk jest absolwentką 
gimnazjum w Krajnie oraz LO im. Hanki 
Sawickiej w Kielcach. Dzięki dużej wie-
dzy, udało jej się dostać na Śląski Uniwer-
sytet Medyczny w Katowicach. Mieszka 
na kwaterze w Sosnowcu,  stypendium 
przyda się więc, przede wszystkim, na 
opłacenie tego mieszkania oraz dojazdy 
do domu. Także ona jest wdzięczna za 
pomoc materialną Bractwu Świętokrzy-
skiemu, tym bardziej, że w ub. roku sty-
pendium takie otrzymała także jej siostra 
- Iwona. 

Warto uzyskiwać dobre wyniki w na-
uce, gdyż one są m.in. warunkiem otrzy-
mania „Dyplomu marzeń”.   (Kos.)

Stypendystki z naszej gminy: Anna Gołąbek z Leszczyn  
oraz Monika Krawczyk z Krajna Pierwszego.

W obecności wójta gminy Jarosława 
Królickiego, przewodniczącego Rady 
Gminy Jana Sikory, skarbnika gminy 
Henryka Opalińskiego, sekretarza gmi-
ny Jacka Piróga oraz przedstawicieli 
rady, słowa ślubowania - 1 grudnia br. - 
wypowiedziała Anna Maria Michalska. 
Z rąk wójta otrzymała dokument powo-
łujący ją na stanowisko zastępcy wójta 
w gminie Górno. Następnie przyjęła gra-
tulacje od wszystkich obecnych na uro-
czystym ślubowaniu.

O nominacji na to stanowisko poin-
formowano uczestników sesji Rady Gmi-
ny - 30 listopada br., gdzie nowej wice-
wójt złożono gratulacje oraz życzono 
sukcesów w pracy na rzecz gminy

Anna Michalska jest absolwentką 
Wydziału Pedagogicznego – „Naucza-
nie początkowe” WSP w Kielcach. Na 

Anna Michalska - zastępcą wójta
„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu 

polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wy-
konywać sumiennie powierzone mi zadania”.

tejże uczelni  
ukończyła tak-
że „zarządzanie 
oświatą” oraz 
„ z a r z ą d z a n i e 
f u n d u s z a m i 
unijnymi”. Pra-
cę, w charakte-
rze nauczyciel-
ki, rozpoczęła w 
1993 r. w SP w 

także wiceprzewodniczącą Rady Gminy. 
Czynnie udzielała się w Gminnej Komi-
sji Przeciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym.

Nowa p. wicewójt zajmie się: proble-
mami oświaty, służby zdrowia, sportu, 
opieki społecznej i profilaktyki. Bedzie 
także odpowiedzialna za wykorzystanie 
funduszy unijnych w gminie. W tej dzie-
dzinie dała się już poznać jako autorka  
i koordynatorka projektu dot. organizacji 
i funkcjonowania punktów przedszkol-
nych na terenie gminy. W swojej pracy 
dążyć będzie także do rozwoju sportu 
gminnego (wykorzystanie coraz lepszej 
bazy gminnej i szkolnej) oraz kultury 
(powołanie Gminnego Ośrodka Kultury, 
rozszerzenie działalności bibliotek).

- Zmieniła się ustawa o systemie 
oświaty – mówi p. Anna. Wiele kom-
petencji Kuratorium Oświaty przekaże 
gminom. Ja się na tym znam i będę się 
starać, by proces ten jak najlepiej wyko-
rzystać z korzyścią dla gminy i jej miesz-
kańców.  (J.)

Krajnie, później pracowała także w gim-
nazjum. Od stycznia 2007 r. zatrudniona 
w Kuratorium Oświaty, najpierw jako wi-
zytator, później jako dyrektor wydziału. 

Przez wiele lat była czynną zawod-
niczką KS „Budowlani” Kielce.

Przez 12 lat była radną Rady Gminy 
w Górnie, pełniła funkcję przewodniczą-
cej Komisji Oświaty RG, przez 8 lat była 

A g n i e s z k a 
Gołąbek studiuje 
budownictwo na 
Politechnice Świę-
tokrzyskiej. Jest 
absolwentką LO 
im. Stefana Że-
romskiego w Kiel-
cach, o możliwości 
skorzystania z po-
mocy materialnej,  
w ramach „Dy-
plomu z marzeń”, 
dowiedziała się 
od swojej na-
uczycielki histo-
rii w gimnazjum,  
w Bęczkowie – 
Anny Matuszew-
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Tytułowy bohater książki, dawca kolo-
rowych mgnień – sowierzioł świętokrzyski 
– stał się dla organizatorów (Towarzystwo 
Przyjaciół Bęczkowa) – inspiracją do zbudo-
wania scenariusza uroczystości i stworzenia 
dekoracji. 

Na spotkanie przybyli: Jarosław Królicki 
– wójt gminy, dr Elżbieta Szot-Radziszewska 
z Muzeum Wsi Kieleckiej – wydawcy książki, 
Halina Dziedzic – dyrektor Biblioteki Gmin-
nej, dyrektorki Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Bęczkowie – Elżbieta Kasperek 
i Zofia Pałyga oraz liczne grono przyjaciół, 
znajomych i współpracowników TPB i Anny 
Kowalskiej, m.in. wychowawczynie z Przed-
szkola nr 25 w Kielcach, Ilona Kucharczyk  
i Zenia Stawiarska. Byli uczniowie, młodzież 
i dorośli mieszkańcy Bęczkowa.

Tajemniczego dawcę kolorowych mgnień 
przedstawiła Ewa Siudajewska, córka autor-
ki, czytając piękną gwarą fragment książki 
swojej matki „Sowierzioł świętokrzyski – 
dawca kolorowych mgnień – i inne godki”: 

Poproszona o głos dr Elżbieta Szot-
Radziszewska, redaktor naukowy wspomnia-
nej książki: opowiedziała o swoich kontaktach 
i wspólnej pracy z Panią Hanią, jej wspomnie-
niach i refleksjach. Podkreśliła nieprzemija-
jące wartości z dziedziny etnografii zawarte  
w książce i zwróciła się z apelem do młodych, 
by kontynuowali dzieło Pani Hani.

Przewodnicząca TPB Wiesława Juch-
nowska poinformowała zebranych, iż po uro-
czystości można będzie nabyć książkę. Przy 
stoliku z książkami czuwały: Zofia Cichoń-
ska i Maria Waldon – członkinie TPB.

Następnie na scenę weszły dzieci z SP  
w Bęczkowie, które do występu przygotowała 
Halina Czaja (członek TPB), przy współpra-
cy Ewy Siudajewskiej. Wiersz o dobrej cza-
rownicy został nawet wyśpiewany przy akom-
paniamencie Władysława Pedrycza.

Swoimi wspomnieniami ze współpracy  
z Panią Hanią podzielił się Marian Kwiecień, 
który nawiązał do najdawniejszych wydarzeń 
z życia autorki, mówiąc o jej pracy w Kół-
kach Rolniczych. Zapamiętał ją jako osobę 
bezpośrednią, łatwo nawiązującą kontakt  
z ludźmi, wymagającą w stosunku do współpra-
cowników ale jednocześnie radosną, pogodną  
i uśmiechniętą.

Promocja książki Anny Kowalskiej „Sowierzioł świętokrzyski – dawca kolorowych mgnień – i inne godki”.

Wspomnienie o Pani Ani...
W niedzielne popołudnie, w szkole w Bęczkowie, zgromadzili się uczestnicy spotkania poświęconego promocji książki, 

której autorką jest zmarła przed dwoma laty - Anna Kowalska z Bęczkowa.
Zofia Pałyga – dyrektor gimnazjum  

w Bęczkowie dołączyła mgnienie ze swojego 
dzieciństwa i pierwszego kontaktu z Panią 
Hanią. Spotkała ją na ukwieconej łące: mło-
dą, piękną dziewczynę, śpiewającą i grającą 
na mandolinie. Mocno zaakcentowała współ-
pracę Pani Hani z gimnazjum w Bęczkowie  
w zakresie folkloru.

Również Elżbieta Kasperek – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bęczkowie w swoim 
wspomnieniu o Pani Hani mocno podkreśliła 
jej współpracę ze szkołą i pomoc w przygoto-
waniach dzieci do występów podczas Biesiad 
Brynickich.

Maria Waldon, emerytowana nauczyciel-
ka, autorka książki o Bęczkowie przedstawiła 
zebranym jedną z cech charakteru Pani Hani 
– jej nieugiętość. Przytoczyła opowieść, jak 
przed laty, pewnego mroźnego dnia, gdy na 
dworze szalała zamieć, była w Ośrodku Zdro-
wia w Mąchocicach. W pewnym momencie 
wraz z wirującym śniegiem do poczekalni 
weszła kobieta z zawiniątkiem na rękach i do-
nośnym głosem oznajmiła: „My, partyzanty, 
pomimo zawiei i śnieżycy, piechotą z Bęczko-
wa do Mąchocic przyszli”. Kobietą okazała 
się Pani Hania, a zawiniątkiem – jej wnuk 
Szymuś.

Inna emerytowana nauczycielka – Zofia 
Cichońska, opowiedziała o jednej z lekcji, 
na której osobą prowadzącą była Pani Hania. 
Opowiadała ona dzieciom bęczkowską gwarą 
wiele pięknych i ciekawych opowieści i go-
dek, ukraszonych swoimi wierszykami i pio-
senkami. Niezapomniana lekcja.

Śpiewem i tańcem uroczystość okrasili 
„Bęczkowianie” - kierownik zespołu –  Bro-
nisław Skowroński przed każdą z wykonywa-
nych pieśni (do których teksty napisała Anna 
Kowalska), w ciepłych słowach wspominał 
współpracę z Panią Hanią i dołączał informa-
cję w jakich okolicznościach pieśni powstały  
i kiedy były po raz pierwszy prezentowane.

Na zaproszenie TPB, po raz pierwszy, go-
ścił w Bęczkowie znany kobiecy zespół śpie-
waczy „Górnianecki”. Wysoki, srebrzyście 
brzmiący głos kierownika zespołu –  Krysty-
ny Mochockiej, nadał ton czystym, dźwięcz-
nym głosom pozostałych chórzystek. Pani 
Krystyna podzieliła się swoim mgnieniem  
z życia Pani Hani. Opowiedziała o wspólnych 
wyjazdach na przeglądy i konkursy folklory-

ną, dzielną i pracowitą. Zwróciła się z apelem, 
by pamiętać o rodzinie zmarłej, szczególnie  
o córce, która kontynuuje dzieło matki.

Całość uroczystości spiął klamrą Jarosław 
Królicki – wójt gminy Górno, który podsumo-
wał dokonania Anny Kowalskiej. Stwierdził, 
że należała do rzadkiego gatunku ludzi, któ-
rzy wiele od siebie dają nie oczekując niczego  
w zamian. Pani Hania dała bardzo wiele: 
ukazała nieprzemijającą wartość folkloru, 
przelewając na papier przez nikogo wcześniej 
nie spisane legendy, baśnie, godki, wiersze  
i piosenki. Dzieliła się hojnie swoim talentem. 
Dała ogromny wkład w edukację dotyczącą 
regionu i folkloru – używała i uczyła gwary 
bęczkowskiej, promując w ten sposób swój re-
gion i okolicę, w której się wychowała i praco-
wała. Podkreślił jej skromność, na którą wiele 
lat wcześniej zwróciła uwagę jego babcia, 
która była zżyta z rodziną Kiczorów, z której 
pochodziła Anna Kowalska. Pan wójt podzię-
kował Towarzystwu Przyjaciół Bęczkowa za 
przygotowanie spotkania, które promuje nie 
tylko książkę Pani Hani, lecz również całą 
gminę Górno.

Gościem szczególnym, który poprosił  
o głos była Anna Błachucka z Małogoszcza, 
poetka, pisarka, członek Związku Literatów 
Polskich. Stwierdziła, że oczarowała ją uro-
czystość, szczególnie występy dzieci. 

Kończąc uroczystość przewodnicząca 
TPB poinformowała, że spotkanie przygo-
towało Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa  
z finansową pomocą Urzędu Gminy Górno. 
Podziękowała za tę pomoc wójtowi i oznajmi-
ła, że za te pieniądze TPB zakupiło dla każdej 
biblioteki szkolnej na terenie gminy Górno po 
1 egzemplarzu tej wartościowej książki. 

Podziękowała wszystkim zaangażowa-
nym w organizację uroczystości, członkom 
Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa za własny 
wkład finansowy, pracę i poświęcony czas. 

Relację z uroczystej promocji książki 
Anny Kowalskiej przygotowały członkinie 
TPB: 

Wiesława Juchnowska  
i Urszula Kamińska

P.s. Książka Anny Kowalskiej „Sowierzioł 
świętokrzyski – dawca kolorowych mgnień  
– i inne godki” jest do nabycia w domu jej 
córki – Ewy Siudajewskiej, Bęczków 159 oraz  
w Muzeum Wsi Kieleckiej.

Występują przyjaciele Pani Ani – członkowie zespołu „Bęczkowianie”.

styczne, m.in. do Bu-
kowiny Tatrzańskiej, 
gdzie występowały  
z repertuarem promu-
jącym region święto-
krzyski. 

Z kolei o głos po-
prosiła nestorka świę-
tokrzyskich regio-
nalistów, pieśniarka, 
poetka, gawędziarka 
– Ewa Kot z Bielin. 
Powiedziała, że Pani 
Hania była osoba nie-
zwykłą, utalentowa-

Córka Anny Kowalskiej – Ewa Siudajewska 
czyta fragmenty „Sowierzioła”.
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Gimnazjaliści z Krajna, wraz z na-
uczycielami, podjęli się uczestniczyć 
w tym projekcie, którego głównym celem 
było kształtowanie u młodych ludzi kom-
petencji obywatelskiej, ukierunkowanej 
na rozwój postawy przedsiębiorczości. Od 
lutego do października tego roku w gim-
nazjum przeprowadzono 48 godzin zajęć 
dydaktycznych, w oparciu o scenariusze, 
przygotowane przez pracowników Świę-
tokrzyskiego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli. 

Końcowym etapem było przygotowa-
nie przez uczestników APO, we współpra-
cy z dyrekcją i gronem pedagogicznym, 
inicjatywy obywatelskiej, czyli Dnia 
Otwartego Szkoły pod hasłem „Gimna-
zjum w Krajnie – moje miejsce”, które 
odbyło się 18 listopada br.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor gim-
nazjum - Agnieszka Bujak, która powitała 

Coś dla ducha i dla...ciała
W ramach projektu unijnego

Pasowanie na ucznia i sto lat dla nauczycieli

„Akademia Przedsiębiorczego Obywatela”, to projekt Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, współfinansowany przez Unię Europejską, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fragment akademii w wykonaniu gimnazjalistów z Krajna.

gości, a następnie oddała głos młodzieży. 
Uczniowie przedstawili zgromadzonym 
główne cele projektu, a następnie zapro-
sili na akademię z okazji Święta Niepod-
ległości. 

Po akademii wyświetlono prezentację 
multimedialną dotyczącą życia szkoły, 
a w szczególności działań podejmowa-
nych w projekcie. Rozdano foldery opra-
cowane w ramach APO, a następnie za-
proszono obecnych na słodki poczęstunek 
oraz do zwiedzenia budynku gimnazjum.

Akademię przygotowały: Sylwia So-
wińska i Ewa Gruszczyńska wspólnie 
z klasą I A, natomiast Dzień Otwartej 
Szkoły: Małgorzata Pajdała, Olga Su-
chanowska – Wzorek, Anna Hińcza 
i Małgorzata Szlufik.

Odświętnie ubrani, radośni i uśmiech-
nięci zaprezentowali program artystycz-

,,Niech szkoła będzie  
dla Was radością”...

... takie słowa skierowała, do uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Piotra 
Ściegiennego w Bęczkowie,  wychowawczyni p. Halina Czaja. „Dzień to dla was 
bardzo ważny, gdyż wkraczacie w trudny, ale i bardzo ciekawy etap swojego ży-
cia. Czeka Was wspaniała przygoda ze światem nauki i wiedzy, czekają sukcesy, 
ale czasem i porażki. Życzę wam, drodzy pierwszoklasiści, jak najwięcej radości 
czerpanej z pobytu w szkole”. 

Nowo pasowani na uczniów ze swoją wychowawczynią i p. dyrektor.

ny pt .,,W smerfowym lesie”. Tak jak 
mądry papa Smerf stwierdził, że jego 

dzieci są gotowe do podjęcia nauki  
w smerfowej szkole, tak i nagrodzeni 
przez publiczność gromkimi brawami 
pierwszoklasiści wykazali się wiedzą  
i umiejętnościami i przystąpili do ślubo-
wania. Po uroczystym momencie przysię-
gi uczniowie zostali pasowani na ucznia 
Szkoły Podstawowej im. Piotra Ście-
giennego w Bęczkowie przez p. dyrektor 
szkoły Elżbietę Kasperek.

Kolejne życzenia uczniowie otrzymali 
od p. dyrektor, przewodniczącej samorzą-
du uczniowskiego i uczennicy klasy III.

W obecności zaproszonych gości, na-
uczycieli, rodziców i uczniów 17 pierw-
szoklasistów zostało przyjętych w po-
czet uczniów szkoły zostawiając odcisk 
palca w szkolnej księdze pamiątkowej i 
otrzymali dyplomy. Uczniowie wręczyli 
dar dla szkoły zakupiony przez rodzi-
ców. Najmilszym momentem z okazji tak 
ważnego święta było obdarowanie przez 
rodziców swoich pociech prezentami  
m. in. pamiętnikami. Wpisy do pamięt-
ników potrwają kilka tygodni a dzień ten 
na długo pozostanie w pamięci. Dzieci 
zakończyły uroczysty dzień wspólnym 
słodkim poczęstunkiem i zabawą przy 
muzyce. 

Również w tym samym dniu w szkole 
odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, który wraz z uczniami przygo-
towała p. Magdalena Ziemba. Nauczy-
ciele otrzymali od swoich wychowanków 
serdeczne i pełne ciepła życzenia - „Sto 
lat”.
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Przypominamy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 24 
grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 nr 
251 poz. 1885) od 1 stycznia 2010 roku 
tracą aktualność zaświadczenia o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodar-
czej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w Ewiden-
cji Działalności Gospodarczej, prowa-
dzonej przez wójta gminy Górno, którzy 
dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 
1 stycznia 2008 r. i nie dokonywali po 

Ważne dla 
przedsiębiorców !

tej dacie żadnej zmiany w posiadanym 
wpisie – zobowiązani są do końca 2009 
roku zaktualizować swoje zaświadcze-
nia o wpisie poprzez przekwalifikowanie 

przedmiotu wykonywanej działalności 
gospodarczej z kodów PKD 2004 na 
kody PKD 2007. Przekwalifikowanie 
kodów traktowane jest jako zmiana wpisu  

do ewidencji działalności gospodarczej 
i winno zostać dokonane na wniosku 
EDG-1.

Zaniechanie tej zmiany wpisu może 
spowodować po 1 stycznia 2010 roku 
trudności przy załatwianiu spraw banko-
wych, zawieraniu umów gospodarczych, 
uniemożliwić złożenie ofert w przetargu 
itp.

Bezpłatnej  zmiany wpisów można 
dokonać codziennie w Urzędzie Gminy 
w Górnie.

Marcin Banak z Radlina jest wprawdzie 
młodym człowiekiem, ale już zdążył objechać, 
jak to się mówi, pół Europy. Przez wiele ostat-
nich lat pracował w Czechach, Niemczech  
i Anglii. Zarabiał i odkładał pieniądze na tzw. 
swój biznes...

Marcin niedawno wrócił do kraju, do rodzin-
nej miejscowości, gdzie postanowił rozkręcić 
swój interes. W Radlinie, w pobliżu skrzyżo-
wania „krajówki” z drogą do Leszczyn, stało 
puste, zdewastowane pomieszczenie, należące 
do Spółdzielni Mleczarskiej „Radostowa”. M. 
Banak skontaktował się z właścicielem, przejął 
lokal, gruntownie wyremontował i stworzył... 
pizzerię.

„Pizza świętokrzyska” oferuje ponad 20 
różnego rodzaju dań, które można spożyć na 
miejscu (dwa stoliki dla 10 osób) lub  zamówić 
do domu. Pizze są bezpłatnie dowożone przez 
właściciela (nr kontaktowy: 511-306-111) do 
odbiorców na terenie gminy. Lokal dodatkowo 
oferuje: napoje, kebab, hamburgery i hot dogi 
oraz frytki i pieczywo.

Pizzeria dała pracę trójce osób i systema-
tycznie się rozkręca. Największe zainteresowa-
nie pizzami jest, oczywiście, podczas weekendu. 
Firma ma już stałych klientów. Wszystko wska-
zuje, że pomysł chwycił i oby dalej się rozkrę-
cał. To dowód na to, że przedsiębiorczym żyje 
się lepiej ! (Kos.)

Kolejna pizza, przygotowana przez Edytę Szlu-
fik, za chwilę pojedzie do klienta.

Przedsiębiorczym łatwiej żyć !Najpopularniejsi radni z gminy Górno

Pizza 
świętokrzyska  

z Radlina

Spektakularny sukces w plebi-
scycie na najpopularniejszego rad-
nego powiatowego odniósł Ryszard 
Mańkus z Bęczkowa, zajmując III 
miejsce wśród przedstawicieli gmin 
w najważniejszym organie władzy 
powiatowej.

- Bardzo mnie cieszy ten sukces – 
zwierzył się reporterowi p. Ryszard. 
Oznacza on, że ludzie doceniają moją 
pracę. Jestem mile zaskoczony...

Ryszard Mańkus jest radnym 
powiatowym drugą kadencję. Lubi 
kontakty z mieszkańcami, którzy 
odwiedzają go w domu. Pomaga im, 
doradza, niektórym pisze podania do 
różnych urzędów. Dobrze współpra-
cuje mu się z władzą gminną - wójtem 

W plebiscycie na najpopularniej-
szego radnego Rady Gminy w Gór-
nie wygrała Małgorzata Stępnik 
z Krajna Pierwszego. Jest radną 
pierwszej kadencji, przewodniczy 
Komisji Rolnictwa i Spraw Socjal-
nych. Na co dzień pracuje w Hotelu 
„Echo” w Cedzynie.

- Mieszkańcy przychodzą do 
mnie z wieloma sprawami, staram 
się nie być obojętna i pomagam 
rozwiązywać ich problemy – po-

W gminie  
– radna Małgorzata Stępnik

wiedziała reporterowi. Bardzo się 
cieszę, że w głosowaniu mieszkańcy 
docenili moją działalność. W Krajnie 
rozwijamy agroturystykę, potrzebne 
są m.in. chodniki i dobre drogi. My-
ślę, że we współpracy z Radą Gminy  
i wójtem wiele z tych problemów 
uda się rozwiązać...

Dodajmy, że II miejsce w tym 
plebiscycie zajął radny Emil Machul  
z Radlina, a III – Sławomir Satro  
z Woli Jachowej. (J.)

Rządzą i dzielą...
„Echo Dnia”, od wielu tygodni, prowadzi plebiscyt na najpopular-

niejszych radnych gmin oraz pow. kieleckiego. Mieszkańcy głosują na 
swoich przedstawicieli w organach władzy, wysyłając esemesy ((komór-
ką) oraz e-maile (Internetem). Niedawno podsumowano głosy i okazało 
się, że...

Radny powiatowy  
Ryszard Mańkus  

– na pudle !

Bęczków – Krajno oraz budowy 
chodnika w Leszczynach. Radny za-
mierza kandydować do Rady Powia-
tu w następnej kadencji, bo spraw 
do załatwienia pozostałe w gminie 
wiele.

i poszczegól-
nymi radnymi, 
głównie z An-
drzejem Cza-
ją z Bęczko-
wa. Dzięki tej 
w s p ó ł p r a c y, 
udało się prze-
konać władze 
p o w i a t o w e 
m.in. do utwar-
dzenia drogi: 



7„Gołoborze”20 grudnia 2009 r.- 20 stycznia 2010 r.

GKS uplasował sie na II miejscu  
w tabeli, mając tyle samo punktów co li-
der – ULKS Łączna – 31. Nasi piłkarze 
zanotowali gorszy stosunek bramek: 31 
-10 (Łączna: 41 - 7)

II miejsce na pudle

Świętokrzyska Liga LZS w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Piłkarze GKS Górno celują  
w klasę A ?

Brąz dla Górna !

Bardzo dobrze wypadli w rundzie jesiennej, w sezonie 2009/2010, piłkarze 
GKS Górno. Na 12 rozegranych meczów 10 wygrali, jeden zremisowali (z lide-
rem grupy – ULKS Łączna - 1:1) i jeden przegrali ( z Polonią Białogon: 2:0). 

Jak informuje prezes Zarządu GKS 
Górno, Waldemar Możdżonek, zawod-
nicy oraz trener – Andrzej Raczyński 
potwierdzają, że praca na obozie spor-
towym w Krynicy przyniosła efekty, tak 

taktyczne jak również kondycyjne. 
Uczestniczyliśmy w ostatnim meczu 

GKS w rundzie jesiennej – z Wichrem II 
Miedziana Góra, który, z konieczności, 
rozegrano w dwóch terminach ze względu 
na fatalne warunki na boisku w Miedzia-
nej Górze. W I terminie nasi prowadzili 
do przerwy 2:1 i wtedy sędzia przerwał 
mecz. Dokończono go w II terminie – 22 
listopada, kiedy to GKS zagrał tylko dru-
gą połowę meczu, aplikując Wichrowi 
kolejne trzy bramki. Tak więc cały mecz 
zakończył się wynikiem 5:1, a bramki dla 
naszej drużyny strzelili: Rober Radek  
- 3 oraz Ryszard Kaleta i Kamil Kaleta 
– po 1. Nasza drużyna cały czas atakowa-
ła i nie dała żadnych szans gospodarzom. 
Dobre warunki fizyczne zawodników, 
kondycja, wyszkolenie  oraz chęć do wal-
ki zadecydowały o zwycięstwie.

GKS Górno zagrał w składzie: Ka-
mil Waldon – bramka, Ryszard Kaleta, 
Mirosław Waldon – kapitan, Arkadiusz 
Krzysiek, Mateusz Kózka, Jacek Filip-
czak, Kamil Kaleta, Mateusz Banyś, 
Przemysław Kowalik, Robert Radek, 
Łukasz Morawski.

Kierownikiem zespołu jest Piotr Gil.
Naszym piłkarzom, trenerowi oraz 

działaczom życzymy Wesołych Świąt  
i Szczęśliwego Nowego Roku, w którym 
oby dobra passa na boisku nie opuściła 
piłkarzy.  (Kos.)

Od samego początku, jak burza, przez 
kolejne sety przechodził zespół z Bilczy. 
Zwycięsko kończył wszystkie mecze, 
czym bezapelacyjnie zagwarantował 
sobie zwycięstwo. Pozostałe drużyny 
w ostatecznym rozliczeniu miały na swo-
im koncie po jednym zwycięstwie, dlatego 
o kolejności dalszych miejsc decydowały 
zdobyte punkty.

tuszewski – kapitan, Jarosław Kaleta, 
Ryszard Kaleta, Piotr Kupis, Marcin 
Kupis, Robert Grzegolec i Artur Borek 
– na zdjęciu z wójtem gminy Jarosławem 
Królickim i radnym - Piotrem Gilem.

Puchary zwycięzcom wręczył, obecny 
na imprezie, wójt naszej gminy Jarosław 
Krolicki.

W niedzielę, 29 listopada br., w Szkole Podstawowej w Krajnie, gościliśmy druży-
ny LZS z Bilczy, Fałkowa i Skarżyska Kościelnego. Czwartą drużyną, biorącą udział 
w turnieju, reprezentującą naszą gminę, był Ludowy Zespół Sportowy z Górna.

Ostatni mecz, pomiędzy 
Górnem a Skarżyskiem, był 
chyba najbardziej emocjo-
nujący. Jego wynik decydo-
wał o tym, czy Górno zdo-
będzie medalowe miejsce. 
Pierwszy set przegraliśmy 
18:25. Drugi zakończył 
się zwycięstwem  Górna 
25: 21. Trzeci set był więc 
walką o wszystko. Po cięż-
kiej i wyczerpującej walce 
Górno pokonało Skarżysko 
Kościelnego 15:12. 

Nasza drużyna wystą-
piła w składzie: Rafał Ma-

W Szkole Podstawowej w Krajnie 
odbyły się Gminne Zawody Sportowe 
w Piłkę Nożną Halową Chłopców klas 
V - VI. Wystartowały reprezentacje 
ośmiu szkół podstawowych z terenu 
gminy Górno.

Eliminacje rozegrano w dwóch gru-
pach, a następnie w fazie finałowej wal-
czyły cztery najlepsze drużyny. Po zacię-
tej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:  
I miejsce zajęła SP ze Skorzeszyc (opie-
kun Jarosław Kaleta), II - SP z Woli 
Jachowej (opiekun Jerzy Krzyszczak), 
III - SP z Bęczkowa (opiekun Magda-
lena Taborska), IV - SP z Leszczyn 
(opiekun Sławomir Wiech).

Skorzeszyce 
najlepsze !



Pokaz mody w wykonaniu gimnazjalistek z Bęczkowa.

Fragment spektaklu, przygotowanego przez uczniów gimnazjum w Bęczkowie.

Celem projektu było wyrównanie 
szans uczniów w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kompetencji obywatel-
skiej  ukierunkowanej na rozwój postawy 
przedsiębiorczości. W trakcie realizacji 
projektu grupa uczniów uczestniczyła 
w zajęciach dydaktycznych przeprowa-
dzanych przez nauczycieli gimnazjum 
w Bęczkowie, w oparciu o scenariusze 
przygotowane przez pracowników Świę-
tokrzyskiego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli. Ponadto, szkoła zobowiązana 
była do przygotowania inicjatywy oby-
watelskiej, która  miała być efektem 
wspólnego działania uczniów i nauczy-
cieli. Koordynatorem projektu „Akade-
mia Przedsiębiorczego Obywatela była  
p. Justyna Pawełoszek.

Uczniowie, podczas zajęć, zapropo-
nowali, aby tematem inicjatywy obywa-
telskiej, była prezentacja mody i obycza-
jów w różnych epokach historycznych. 
Program artystyczny został przygotowany 
w oparciu o źródła historyczne oraz wybit-
ne dzieła literackie,  takie jak: „Pan Tade-
usz”, „Żona modna”, „Zemsta”, „Potop”. 

Prezentacja inicjatywy, przygotowa-
nej przez uczniów oraz nauczycieli, we 
współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

Moda i obyczaje w różnych epokach historycznych

Dzień Otwartej Szkoły  
w gimnazjum w Bęczkowie

Gimnazjum w Bęczkowie wzięło udział w projekcie „Akademia Przedsię-
biorczego Obywatela”, realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Kielcach, współfinansowanym przez Unię Europejską, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

odbyła się 28 listopada br. Uroczystość 
Dnia Otwartej Szkoły, pt. „Z modą przez 
wieki”, rozpoczęła dyrektor gimnazjum  
Zofia Pałyga, która opowiedziała o re-
alizowanym projekcie oraz serdecznie 
powitała licznie zgromadzonych gości. 
Następnie odbyło się przedstawienie we-
dług scenariusza przygotowanego przez 
uczniów, pod kierunkiem p. Agnieszki 
Iwańskiej. Prezentowane przez uczniów 
podczas występu fragmenty utworów były 
obrazem polskich obrzędów i obyczajów. 
Za oprawę muzyczną przedsięwzięcia od-
powiedzialna była p. Ewa Gruszczyńska, 
zaś za nagłośnienie pani Barbara Satro.

Przedstawienie uatrakcyjniła, przy-
gotowana przez uczniów oraz p. Jolantę 
Sikorę i p. Agnieszkę Makowską deko-
racja. Puentą spektaklu było stwierdzenie, 
że  „kto przechodzi obok mody, przecho-
dzi obok życia”. 

Wszystkie klasy, w ramach ogłoszo-
nego wcześniej konkursu, zaprezentowały  
kreacje postaci z wybranych epok histo-
rycznych. Uczniowie sami przygotowy-
wali stroje oraz krótki opis postaci. Jury 
oceniło, czy elementy poszczególnych 
strojów były charakterystyczne dla epo-
ki, którą prezentowali. Wybór był bardzo 
trudny. Uczniowie wykazali się dużą po-
mysłowością. Zwyciężyła klasa, która za-
prezentowała damę z epoki baroku. 

Podczas obrad jury, wszyscy zgro-
madzeni goście zostali poczęstowani 
pysznym bigosem przygotowanym przez 
szkolne kucharki. Czas oczekiwania na 
werdykt dodatkowo umilił zespół ludo-
wy „Bęczkowianie”, który zaprezentował 
piękne przyśpiewki. Część zgromadzo-
nych widzów zachęcił również do wspól-
nego tańca.

Przygotowanie i realizacja powyższe-
go przedsięwzięcia, to doskonałe połącze-
nie przyjemnego z pożytecznym. Ucznio-
wie, a także przybyli na tę uroczystość 
goście, nie tylko świetnie się bawili, ale 
również mieli okazję do pogłębienia wie-
dzy na temat Polski szlacheckiej, zmie-
niających się obyczajów i mody  na prze-
strzeni wieków. 

Odbiorcami inicjatywy byli przede 
wszystkim: uczniowie klas VI szkół pod-
stawowych z Bęczkowa, Leszczyn, Ra-
dlina i Cedzyny wraz z rodzicami,  absol-
wenci gimnazjum, władze gminy Górno, 
przedstawiciele Świętokrzyskiego Kura-
torium Oświaty w Kielcach, Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li oraz społeczność lokalna 

Program pomogli przygotować: To-
warzystwo Przyjaciół Bęczkowa, Klub 
Emerytów, Zespół Pieśni i Tańca „Bęcz-
kowianie” oraz Rada Rodziców.


