
Sesja pożegnalna w Górnie: wzajemne podziękowania za 4 -letnią współpracę  
w tej kadencji.
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Rozmowa z wójtem na koniec kadencji - czyt. na str. 5
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Z sesji Rady Gminy

WYBORCO! NIE POZWÓL, BY INNI 
PODEJMOWALI ZA CIEBIE WAŻNE DECYZJE!
NIEDZIELA - 21 listopada - wybory samorządowe

Ostatnia, tzw. pożegnalna w tej kadencji, sesja Rady Gminy odbyła się 10 listopa-
da br. Mimo niezwykłości dnia, bo przecież po 4 latach służby dla mieszkańców gmi-
ny, 15 radnych musiało się pożegnać się ze swymi mandatami oraz... ze sobą i wójtem 
gminy. Włodarzowi Górna kadencja władzy w tej kadencji także dobiega końca.

Ostatnia debata w tej kadencji

Mimo tak niezwykłych okoliczności, 
radni oraz wójt nie zapomnieli o swoich 
obowiązkach. Na ostatnim spotkaniu 
trzeba było podjąć jeszcze kilka bardzo 
ważnych dla gminy i jej mieszkańców 
uchwał, dotyczących m.in. podatków.

Tak więc pierwsza część sesji prze-
biegła normalnie: obrady otworzył prze-

wodniczący rady 
Jan Sikora, który 
powitał uczestni-
ków sesji z wójtem 
Jarosławem Kró-
lickim, radnego 
powiatu Ryszar-
da Mańkusa oraz 
delegację  Szko-
ły Podstawowej 
w Górnie. Radni 
przyjęli porządek 
obrad, po czym 
przeszli do jego 
realizacji.

dokończenie  
na str. 3

Symboliczną wstęgę, w wejściu do nowego przedszkola, prze-
cina dyrektor placówki Ewa Krajcarz, obok: marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas, wicewojewoda Piotr Żołądek, oraz 
wicewójt Anna Michalska.

28 maluchów już korzysta z placówki !

Uroczyste otwarcie 
Gminnego  

Przedszkola  
w Cedzynie

Nagrody  
za nauczycielski 

trud

- czyt. na str. 4

- czyt. na str. 2

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W imieniu dyrektorów placówek oświatowych w gminie podziękowania składa Sta-
nisław Niestój – dyrektor gimnazjum w Górnie.

Gospodarze gminy serdecznie po-
dziękowali pedagogom za ich codzienny 
trud dydaktyczny oraz wychowawczy, 
podkreślając rolę nauczycieli w kształ-
towaniu umysłów oraz postaw młodego 
pokolenia.

Spotkanie stało się okazją do wręcze-
nia aktów awansu zawodowego na kolej-
ny stopień – nauczyciela mianowanego. 
Akty te otrzymali: Magdalena Jaskow-
ska ze SP w Skorzeszycach, Joanna 
Czernikiewicz z placówki w Górnie, 
Jolanta Gałkiewicz – SP Bęczków, To-
masz Krzysiek – gimnazjum w Woli 
Jachowej. Tytuł ten otrzymał także nie-
obecny na spotkaniu ks. katecheta Łu-
kasz Zygmunt z gimnazjum w Górnie.

Miłym akcentem spotkania było wrę-
czenie dorocznych nagród wójta dyrek-
torom szkół: Elżbiecie Kasperek – SP 
Bęczków, Ewie Krajcarz – SP Cedzy-
na, Hannie Pióro – SP Górno, Andrze-
jowi Michalskiemu – SP Krajno, Adeli 
Iwańskiej – SP Leszczyny, Krzysztofo-
wi Kołtunowi – SP Radlin, Lidii Rafal-
skiej – SP Skorzeszyce, Jerzemu Snop-
kowi – SP Wola Jachowa, Zofii Pałydze 
– gimnazjum w Bęczkowie, Stanisła-
wowi Niestój – gimnazjum w Górnie, 
Agnieszce Bujak – gimnazjum w Kraj-
nie oraz Jolancie Czerwiak – gimna-
zjum w Woli Jachowej.

Od kilku lat w Górnie funkcjonuje 
z powodzeniem Zakład Remontowo Bu-
dowlany ANBUD, który, obok robót bu-
dowlanych i remontowych, specjalizuje 
się w montażu wszelkiego rodzaju drzwi 
i okien, oferując wyroby wysokiej jakości.

Fachowcy tej firmy odwiedzą klienta, 
dokonają darmowego pomiaru, np. okien 
i drzwi i bezpłatnie zapewnią transport za-
mówionych wyrobów.

W ofercie obok szerokiego asortymentu 
drzwi i okien, także: możliwość wykonania 
solarów słonecznych, bram i paneli podło-
gowych.

Firma szczególnie poleca montaż drzwi: 
antywłamaniowych, przeciwpożarowych 
i technicznych. Klient może sobie również 
zamówić np. okna dachowe. Słowem – usłu-
gi w pełnym zakresie i – ponoć- po najniż-
szych cenach w okolicy.

Kontakt: 41/302-35-09 lub kom.: 509-
970-195.

ANBUD znaczy 
fachowość 
solidnośćNagrody  

za nauczycielski trud

Za docenienie trudu nauczycielskie-
go, za troskę o gminną oświatę, co prze-
jawia się m.in. licznymi inwestycjami, za 
pomoc w wypełnianiu trudnego posłan-
nictwa nauczycielskiego podziękował 
władzom dyrektor gimnazjum w Górnie 
Stanisław Niestój.

Potem był toast szampanem za przy-
szłość gminnej oświaty i za sukcesy na-
uczycieli. Następnie, przy torcie oraz 
kawie i napojach, rozmawiano o co-
dziennych problemach wychowawczych 
i o przyszłości gminnej oświaty. (J.)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 18 października br., wójt gminy Jarosław 
Królicki, przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora, zastępca wójta Anna Michalska  
oraz kierownik Zespołu Obsługi Szkół Barbara Raczyńska podejmowali dyrekto-
rów oraz wyróżniających się nauczycieli z gminnych placówek oświatowych.

Nagrodę otrzymuje dyrektor SP w Leszczynach Adela Iwańska.

Okolicznościowy tort kroi zastępca 
wójta Anna Michalska.
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dokończenie ze str. 1

Pierwsza uchwała dotyczyła nadania 
Szkole Podstawowej w Górnie imie-
nia Janusza Korczaka. Uzasadnienie 
tego wyboru przekazała dyrektor szko-
ły Hanna Pióro oraz przedstawicielka 
rodziców. Podkreślono olbrzymi auto-
rytet moralny Korczaka, jego oddanie 
młodzieży i poświęcenie swojego życia 
w obronie swoich podopiecznych w hi-
tlerowskim obozie śmierci w Treblince.

- Patron szkoły, to postać, na której 
można kształtować program wychowaw-
czy młodego pokolenia - podkreślała dy-
rektor Pióro.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, 
wyrażając satysfakcję, że ten historycz-
ny akt odbył się jeszcze za ich kadencji.

Następnie radni podjęli kilka uchwał 
podatkowych, m.in.: obniżono cenę sku-
pu 1q żyta stanowiącą podstawę do ob-
liczenia podatku rolnego na 2011 r. do 
wysokości 35,00 zł, podniesiono, w sto-
sunku do roku ubiegłego, zaledwie od 1 
do 50 gr stawki podatku od nieruchomo-
ści, nieznacznie (do 1,5 %) podniesiono 
podatek od środków transportu – szcze-
góły w UG.

Dokonano także bieżących zmian 
budżecie gminy: zwiększono dochody 
budżetowe o ponad 505 tys. zł z tytułu 
m.in. dochodów od osób prawnych, fi-
zycznych i innych jednostek nie posia-
dających osobowości prawnej oraz czę-
ści subwencji oświatowej. O taką samą 
kwotę zwiększono wydatki, budżetowe 
przeznaczając te środki na najpilniejsze 
potrzeby gminy. 

Gmina nabyła nieodpłatnie działkę 
(0,0540 ha) w Bęczkowie, wykorzystaną 
pod drogę gminną w tej miejscowości.

W związku z nową ustawą finanso-
wą, dokonano zmiany w nazwie Zakła-
du Usług Komunalnych dodając nowy 
człon nazwy: „Samorządowy Zakład 
Budżetowy”.

Wprowadzono też zmianę do planu 
wydatków Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii, przezna-
czając m.in. z tego funduszu 10 tys. zł na 
działalność GKS Górno.

Obecny na sesji radny powiatu Ry-
szard Mańkus podziękował wójtowi 
oraz radnym za współpracę w tej kaden-
cji, podkreślając, iż działając w Komisji 
Drogowej Rady Powiatu, wraz z radnym 
Andrzejem Michalskim, pozyskali 1,5 
mln  zł na remonty i modernizacje dróg 
powiatowych na terenie gminy. Radny 
życzył kandydującym w wyborach suk-
cesu wyborczego.

Następnie wójt gminy krótko podsu-
mował minioną kadencję, podkreślając 
dobrą współpracę z Radą Gminy i soł-
tysami. Dzięki niej gmina pozyskała 
w tym czasie wiele nowych inwestycji, 
praktycznie we wszystkich sferach życia. 
Stało się tak, dzięki pozyskaniu wielu 
milionów złotych, głównie  z funduszy 
unijnych. Dość powiedzieć, że na 102 
gminy, pod tym względem Górno upla-
sowało się na 22 pozycji, a więc w ścisłej 
czołówce. Wójt podziękował serdecznie 
wszystkim za owocną współpracę, pod-
kreślając, że chciałby kontynuować swo-
je dzieło w następnej kadencji.

I na tym zakończyła się robocza czę-
ści sesji. Nastąpiły teraz uroczystości 

sołtysów, którzy zawsze wspierali wła-
dze gminne w tworzeniu dobrego klima-
tu pracy na rzecz gminy.

Wójt, jego zastępca Anna Michalska 
przekazali kwiaty i dyplomy przewodni-
czącemu rady oraz jego zastępcy Janinie 
Rubak, dziękując za współpracę i dzia-
łalność w interesie mieszkańców. 

Indywidualne podziękowania, wraz 
z drobnymi upominkami, Jan Sikora, 
wójt i jego zastępca przekazali wszyst-
kim radnym, dziękując im za zaangażo-
wanie, trud i poświęcenie w działalności 
na rzecz gminy.

Spotkanie zakończył wspólny obiad, 
na którym mówiono o czteroletniej ka-
dencji oraz życzono sobie sukcesu w ko-
lejnych wyborach – jeśli ktoś będzie 
nadal ubiegał się o mandat na następną 
kadencję. Z tego co wiemy, zdecydowa-
na większość radnych pragnie nadal po-
świecić się tej pracy. (Kos.)

Ostatnia debata w tej kadencji
Z sesji Rady Gminy

To oni sprawowali władzę w gminie, w okresie ostatnich czterech lat.

W imieniu sołtysów podziękowanie za współpracę składa  
Tomasz Tofil – sołtys Cedzyny.

związane z ostat-
nim, pożegnalnym 
posiedzeniem rady: 
przewodniczący Jan 
Sikora podzięko-
wał radnym za trud 
i wysiłek w swojej 
społecznej pracy 
na rzecz gminy. 
- W tym okresie – 
mówił – podjęliśmy 
wiele mądrych de-
cyzji, dzięki którym 
gmina mogła się 
rozwijać. Podkreślił 
dobrą współpracę 
z wójtem i wspól-
ny trud w rozwią-
zywaniu gminnych 
problemów. Podzię-
kowania skierował 
także pod adresem 
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W uroczystości uczestniczyli goście: 
marszałek województwa świętokrzyskiego 
– Adam Jarubas, wicemarszałek – Zdzi-

Uroczyste otwarcie Gminnego 
Przedszkola w Cedzynie

24 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Przedszkola w Ce-
dzynie, w ramach projektu „Edukacja Przedszkolna – piękne dzieciństwo i lepszy 
start w dorosłe życie”, którego autorką i koordynatorem jest wicewójt gminy Górno 
Anna Michalska.

sław Wrzałka, wicewojewoda – Piotr Żo-
łądek, wicekurator - Lucjan Pietrzczyk, 
wizytator KO - Renata Zaborek, przedsta-

– Ewa Krajcarz, która przedstawiła hi-
storię powstania przedszkola, sposób jego 
funkcjonowania i walory wychowawczo - 
opiekuńcze. W swojej wypowiedzi zwróciła 
uwagę na fakt, iż przedszkole jest nowocze-
sną placówką opiekuńczo - wychowawczą, 
wspierającą aktywność i wszechstronny 
rozwój dzieci. 

Obecnie do przedszkola uczęszcza 28 
dzieci w wieku 3 i 4 lat z terenu gminy. 
Oprócz codziennej opieki przedszkolnej, 
dzieci mają możliwość fachowej pomocy 
logopedycznej i psychologicznej. Uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonali zaprosze-
ni goście wraz z przedszkolakiem – Oliwią 
S.  Prezentacji unijnego projektu  dokonała 
Anna Michalska. Następnie nadszedł czas 
na długo oczekiwane przez dzieci wydarze-
nie czyli ślubowanie i pasowanie na przed-
szkolaków oraz wręczenie prezentów i ma-
teriałów promocyjnych.

Przedstawiciele rodziców wręczyli 
kwiaty i gorąco podziękowali dyrektorowi 
przedszkola - Ewie Krajcarz i wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania nowej 
placówki.

Po oficjalnej części uroczystości dzieci 
z rodzicami oraz goście mogli skorzystać 
z przygotowanego poczęstunku. Dzień pe-
łen wrażeń zakończył festyn przygotowany 
dla dzieci przez aktorów Teatru Kubuś.

Edukacja przedszkolaków odbywa się 
przez 5 dni w tygodniu. Sale przedszkolne 
wyposażone są w nowe mebelki, zabawki 
i pomoce dydaktyczne. 

3 października 2010r., w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerze-
go Popiełuszki w Krajnie, odbyła się uro-
czysta konferencja z festynem dla dzieci. 
Przybyły przedszkolaki z terenu całej gmi-
ny Górno z rodzicami, nauczycielami i dy-
rektorami szkół. Dyrektor szkoły Andrzej 
Michalski przywitał przybyłych gości, 
wśród których byli:  Zdzisław Wrzałka 
– wicemarszałek województwa święto-
krzyskiego odpowiedzialny za finansowa-
nie projektów w ramach PO KL, Lucjan 
Pietrzczyk – świętokrzyski wicekurator 

oświaty, Renata Zaborek – wizytator 
Kuratorium Oświaty, Jarosław Królicki 

Anna Michalska – autor i koordynator 
projektu przedstawiła zebranym prezen-
tację na temat realizacji przeprowadzo-
nych działań podczas minionego roku. 
Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach,  
podczas których realizowana była nowa 
podstawa programowa z wychowania 
przedszkolnego, odbywały się zajęcia po-
kazowe, raz w miesiącu dzieci wraz z opie-
kunami uczestniczyły w przedstawieniach 
teatralnych w teatrze KUBUŚ lub w sean-
sie kinowym. Były uroczystości tematycz-
ne związane z obchodami świąt. 

Punktem kulminacyjnym było ślubo-
wanie i pasowanie dzieci na przedszkola-
ków, po czym dzieci otrzymały odblasko-
we opaski do noszenia na kurtce w drodze 
do przedszkola. Następnie przedszkolaki 
i dorośli przystąpili do wspólnej zabawy, 
którą poprowadzili aktorzy z teatru lalki 
i aktora KUBUŚ, oraz osoby  przebrane za  
postacie z bajek. Podczas festynu odbył się 
poczęstunek dla dzieci i dorosłych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

– wójt gminy Górno, 
Anna Michalska – 
zastępca wójta, Jan 
Sikora – przewodni-
czący Rady Gminy, 
Małgorzata Stęp-
nik, Dorota Kot, 
Aneta Dudzik, Emil 
Machul – radni, 
Grzegorz Ślęzak – 
logopeda, Agnieszka 
Chwalińska – psy-
cholog, dyrektorzy 
szkół, sołtysi, miesz-
kańcy gminy Górno. 

1 września 2010r. rozpoczął się drugi rok realizacji projektu edukacyjnego 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki pod tytułem  „Edu-
kacja Przedszkolna – piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie”.  W 6 Punktach 
Przedszkolnych w Krajnie, Bęczkowie, Leszczynach, Radlinie, Skorzeszycach i Woli 
Jachowej oraz w Przedszkolu w Cedzynie edukację przedszkolną podjęło 148 dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat.   

Edukacja Przedszkolna  
– piękne dzieciństwo  

i lepszy start w dorosłe życie.

wiciel ŚBRR - Adam Że-
browski, wójt Jarosław 
Królicki, radni gminy 
Górno z przewodniczą-
cym Rady Gminy Janem 
Sikorą, dyrektorzy szkół 
z terenu gminy, sołtysi, 
dzieci, rodzice i nauczy-
ciele. 

Otwarcia uroczysto-
ści dokonała dyrektor 
Gminnego Przedszkola 
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Rozmowa z wójtem gminy Jarosławem Królickim

Gospodynie, bramkę na wagę remi-
su, rzuciły na 5 sekund przed końcową 
syreną!

Widownia szalała z podziwu i szczę-
ścia a wraz z nią kilkudziesięcioosobowa 
grupa dzieciaków z Bęczkowa, Krajna 
i Leszczyn oraz wójt gminy Górno Jaro-

Ryszard Mańkus zasponsorował,  
dzieci pojechały na mecz !

Od samego początku zdecydowanymi faworytkami sobotniego meczu z 16 
października były goszczące w Kielcach zawodniczki Startu Elbląg. Przez pra-
wie cały mecz piłkarki ręczne przeważały zdobytymi bramkami. W 3 minuty po 
rozpoczęciu wygrywały już 4:0, a za chwilę 5:1. Nasze panie prowadziły tylko 
raz w pierwszej połowie spotkania 11:10. Potem znów traciły cenne punkty.

sław Królicki. Wspólnie z nimi gorące 
brawa bił Ryszard Mańkus, sponsoru-
jący autokar na sobotni mecz.

Młodzi ludzie nie kryli swojego zado-
wolenia z możliwości obejrzenia rozgry-
wek Ekstraklasy Kobiet. Największym 
dla nich zaskoczeniem, a zarazem dumą 

i wyróżnieniem była możliwość zrobie-
nia sobie zdjęć i otrzymania autografów 
od zawodniczek KSS. Warto tu podkre-
ślić, że tylko naszą grupę wpuszczono na 
parkiet boiska!

Całą drogę powrotną w autokarze 
aż „wrzało” od radosnych rozmów i dys-
kusji. Te pozytywne emocje i wrażenia 
z całą pewnością na długo pozostaną 
w ich pamięci.

Do p. Marka Rolaka – prezesa 
Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowe-
go o darmowe wejściówki zwrócił się 
z prośbą mieszkaniec Bęczkowa p. An-
drzej Łakomiec. Jak widać – prośba ta 
została pozytywnie rozpatrzona. W imie-
niu uczestniczących na meczu dzieci ser-
decznie za to dziękujemy.       J.S

- Dobiega końca kolejna kaden-
cja władzy samorządowej. Co Panu, 
jako włodarzowi gminy, przyniosło 
największą satysfakcję w działalności 
w tym okresie ?

- Budowa szkoły podstawowej oraz 
utworzenie Gminnego Przedszkola 
w Cedzynie, albowiem były to inwe-
stycje od lat postulowane przez miesz-
kańców. Dodam, że sieć przedszkolną 
tworzy ponadto sześć punktów, tzw. 
unijnych: w Skorzeszycach, Woli Jacho-
wej, Krajnie, Bęczkowie, Leszczynach 
i Radlinie.

Sport, to kolejna dziedzina, na którą 
postawiliśmy w tej kadencji i udało się 
odnieść spore sukcesy: powstało piękne 
boisko gminne w starym kamienioło-
mie w Górnie, na którym mecze ligowe, 
z powodzeniem, rozgrywa - w klasie A - 
nowo powołany GKS Górno. Powstały 
nowe boiska wielofunkcyjne, ze sztucz-
ną nawierzchnią, w Skorzeszycach oraz 
Orlik w Radlinie. Dodam, że wszystkie 
szkoły dysponują salami gimnastycz-
nymi, które zostały odnowione, wyre-
montowane. Są one udostępniane także 
po południu, dzięki czemu młodzież ma 
sportowe zajęcie.

Pragnę także podkreślić systema-
tyczną poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców, dzięki m.in. oddaniu nowych 
chodników: w Radlinie , z oświetleniem, 
w Skorzeszycach także z oświetleniem, 
na odcinku Górno – Wola Jachowa.

Cieszy rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej na wsi: skanalizowany został Radlin, 
uzupełniono sieć w Cedzynie, na ukoń-
czeniu są roboty w Bęczkowie, Krajnie 
i Zagórzu. Finalizowane są projekty 
kanalizacji dla Górna, Krajna, Woli Ja-
chowej i Skorzeszyc. Niebawem otrzy-
mamy także projekt nowej oczyszczalni 

Było, jest i będzie co robić !
ścieków w Skorzeszycach.

Pragnę podkreślić, iż większość tych 
inwestycji powstało dzięki środkom 
unijnym: w ciągu trzech ostatnich lat na 
złożone projekty otrzymaliśmy dotacje 
w wysokości: ponad 10,5 miliona zło-
tych z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, 3 miliony złotych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich a także 
3,5 miliona z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na realizację projektów 
edukacyjnych i związanych z pomocą 
społeczną. Dodatkowe środki będziemy 
pozyskiwać także przy współpracy z Lo-
kalną Grupą Działania „Wokół Łysej 
Góry”.

kwencja w nich pozostawia wiele do 
życzenia. Jak chciałby Pan przekonać 
Wyborców, by w tym właśnie dniu od-
wiedzili lokale wyborcze ?

- Ludzie sami muszą się przekonać, 
że nie warto stać z boku, gdy wybiera się 
kandydatów do władz samorządowych. 
Trzeba postawić na takich ludzi, którzy 
spełnią oczekiwania wyborców. Warto 
mieć osobisty udział w tych decyzjach.

- Gdyby mieszkańcy gminy powie-
rzyli Panu mandat na kolejną kaden-
cję, to jakie problemy chciałby Pan 
załatwić w pierwszej kolejności ?

- Trzeba doprowadzić do uchwalenia 
programu zagospodarowania przestrzen-
nego, który otworzy nowe możliwości 
budowlane, inwestycyjne i generalnie 
rozwoju gminy. Choć i tak budownictwo 
rozwija się u nas bardzo dynamicznie 
i pod tym względem gmina zajmuje 2 - 3 
trzecie miejsce w powiecie kieleckim.

Pilnym zadaniem jest rozpoczęcie 
budowy oczyszczalni ścieków w Sko-
rzeszycach, która zapewni odbiór nie-
czystości od mieszkańców: Skorzeszyc, 
Woli Jachowej, Górna i Krajna. Gdyby 
mi ponownie powierzono mandat wój-
ta, chciałbym tak zaawansować budowę 
kanalizacji, by w niedalekiej przyszłości 
wszyscy mieszkańcy gminy mogli z niej 
korzystać.

Kolejne zadanie, to budowa GOK 
w Krajnie, który - we współpracy ze 
świetlicami wiejskimi - systematycznie 
podnosiłby poziom kultury społecznej.

Kolejne zadanie, to systematyczny 
rozwój opieki zdrowotnej poprzez zatrud-
nienie większej liczby lekarzy - specjali-
stów oraz utworzenie ośrodka rehabilita-
cji. Słowem: było, jest i będzie co robić !

Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować radnym, sołtysom oraz 
mieszkańcom za owocną współpracę 
w tej kadencji. Dzięki niej możemy się 
dziś pochwalić dużym postępem w roz-
woju naszej gminy.

- Dziękuje za rozmowę.
Jerzy Kosowski

- Mówi Pan 
o sukcesach, któ-
re na pewno Wy-
borcy dostrzegli. 
Czy zdarzyły się 
jednak jakieś nie-
powodzenia w tej 
pracy. Jeśli tak, 
to jakie ?

- Nie udało 
się w tej kaden-
cji uchwalić planu zagospodarowania 
przestrzennego, ale na to nie mieliśmy 
wpływu, albowiem zmieniły się prze-
pisy i trzeba było procedury zaczynać 
od nowa. Ponadto zwiększyła się liczba 
wniosków mieszkańców o przekształce-
nia gruntów z rolnych na budowlane, co 
też wydłużyło niektóre procedury.

Przesunięciu uległ także termin budo-
wy Gminnego Ośrodka Kultury, na bazie 
dawnego budynku Caritasu, w Krajnie. 
Ale jest już projekt i jest dofinansowanie 
ze środków unijnych na ten cel.

- 21 listopada odbędą się kolejne 
wybory samorządowe. Wiemy, z do-
świadczenia z poprzednich lat, że fre-
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Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4 H w Bęczkowie otwarta 

W wydarzeniu tym udział wzię-
li m.in.: Michael Henney - attache ds. 
rolnych Ambasady USA w Warszawie, 
Agata Kingsbury z Biura Rolnego 
Ambasady, Wayne Schmidt - wicekon-
sul USA w Krakowie, członek Zarządu 
Woj. Świętokrzyskiego Marek Gos, 
poseł Henryk Milcarz, prezes Fundacji 
Edukacyjnej 4H - Katarzyna Boczek, 
koordynatorzy projektu na szczeblu wo-
jewódzkim Barbara Bubień i Izabela 
Niedobit, gospodarze gminy: wójt Ja-
rosław Królicki i przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, przedstawiciele firm 
sponsorujących, m.in.: Heifer National, 
Lasów Państwowych, Geoparku z Kielc, 
ŚODR Modliszewice.

Uczestników spotkania powita-
ła dyrektor SP Elżbieta Kasperek, po 
czym przekazała głos liderce Klubu 4 H 
w szkole Halinie Czai, która powiedzia-
ła m.in.: „pragniemy przedstawić Pań-
stwu nasze malownicze i pełne uroku te-
reny oraz przybliżyć naszą miejscowość, 
położoną pomiędzy trzema ulubionymi 
górami Stefana Żeromskiego: Radosto-
wą, Stużną i Łysicą. Ziemia ta umiłowa-
na jest także przez klubowiczów, zrze-
szonych pod emblematem czterolistnej 
koniczynki, którzy z taką pasją i ogrom-
nym poświęceniem zaangażowali się 
realizację projektu „Kluby 4 H chronią 
środowisko naturalne”. Efektem tej pra-
cy jest właśnie publikacja w rękach Pań-
stwa. Cieszy nas, że dzięki publikacji, 
wszyscy, którzy tu przybędą i przewę-
drują wytyczoną trasą, doświadczą wielu 
niepowtarzalnych wrażeń w kontakcie 
z górską, świętokrzyską przyrodą oraz 

dziedzictwem kulturowym Bęczkowa 
i gminy Górno.”

Klub został zaproszony przez wo-
jewódzkiego koordynatora klubów 4H, 
Barbarę Bubień do realizacji projektu 
„Kluby 4 H chronią środowisko natu-
ralne”. Było to dużym wyzwaniem dla 
członków klubu i całej szkoły. Podsta-
wowym celem było utworzenie przyrod-
niczej ścieżki dydaktycznej i przekazanie 
jej w użytkowanie społeczności lokalnej, 
szkołom, turystom, pogłębienie wiedzy 
i zdobycie umiejętności w kształtowaniu 
świadomości ekologicznej a także pod-
jęcie działań na rzecz naturalnego środo-
wiska.

Przygotowując się do wytyczenia 
ścieżki i opracowania publikacji na jej 
temat, klubowicze zbierali materiały 

archiwalne, opowieści mieszkańców 
o miejscowości i gminie, fotografowali 
najpiękniejsze zakątki Bęczkowa w róż-
nych porach roku. Uczestniczyli w szko-
leniach i zajęciach terenowych, gdzie 
pod okiem naukowców: dr Mariana 
Szewczyka i mgr Stefana Gawrońskiego 
poznawali florę i faunę na trasie ścież-
ki, uzyskiwali wskazówki dotyczące 
oznakowania i zbierania okazów przy-
rodniczych, uczyli się fotografowania 
obiektów przyrodniczych. Uczestniczyli 
w „Dniach Owada” na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie oraz w prelek-
cjach prof. Kazimierza Wiecha.

Cenną pomoc merytoryczną członko-
wie klubu otrzymali od przedstawicieli: 
Geoparku w Kielcach, Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, Nadleśnictwa Dale-
szyce. Dużym wsparciem służyła także 
emerytowana nauczycielka Maria Wal-
don, która spisała historię Bęczkowa. 
Swoim doświadczeniem w tym zakresie 
dzieliły się koordynatorki projektu: Bar-
bara Bubień i Izabela Niedobit.

Wspólny ten wysiłek, trwający dwa 
lata, zaowocował wreszcie wytyczeniem 
ścieżki i wydaniem publikacji na jej te-
mat.

Ścieżka ma 9 km długości i obejmu-
je 14 przystanków. Rozpoczyna się przy 
tablicy informacyjnej budynku szkoły 
a kończy się na Żeromszczyźnie w Cie-
kotach. Prowadzi m.in. przez kompleksy 
leśne: las sosnowy Borki, Górę Bęcz-
kowską i Górę Kamieniec.

Publikacja ma zachęcić do wypro-
wadzenia procesu dydaktycznego z sali 
lekcyjnej w otwarty teren, gdzie pomo-
ce naukowe stworzyła sama natura oraz 
historyczna i gospodarcza działalność 
człowieka. Ścieżka może służyć space-
rom indywidualnym, wycieczkom ro-
dzinnym i wszystkim, którzy pragną po-
znać piękno ziemi świętokrzyskiej.

- Mamy nadzieję - mówiła na spotka-
niu Halina Czaja - że ścieżka nie tylko 
przybliży uczestnikom najciekawsze 
elementy przyrody, będzie uczyć, relak-
sować i pobudzać do głębszych reflek-
sji nad aktualnym stanem środowiska 
a przede wszystkim zrodzi więź emocjo-
nalna człowieka z przyrodą.

Swój podziw dla twórców ścieżki 
i autorów publikacji (w dwóch językach, 
także angielskim) wyrazili goście przy-
byli na inaugurację tego wydarzenia. Nic 
dziwnego, że z dużą satysfakcją przeci-
nali symboliczną wstęgę na starcie do 
pięknej wędrówki - na zdjęciu obok.

Dodajmy jeszcze, że ogromny trud 
klubowiczów, uczniów SP w Bęczkowie 
i ich opiekunów, przy tworzeniu niewąt-
pliwego hitu turystycznego naszej gmi-
ny, zostanie godziwie nagrodzony. Jak ? 
To na razie niespodzianka. 

Jerzy Kosowski

To jest hit !
Wydarzenie, które śmiało można określić historycznym, miało miejsce 6 li-

stopada br. w SP w Bęczkowie: przy udziale niecodziennych gości otwarto uro-
czyście przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną Klubu 4H.
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X Jubileuszowa Akcja Letnia „Krew Darem Życia” 2010 - zakończona

IX Festiwal Piosenki Turystycznej Cedzyna 2010

Akcja trwała od 2 maja do 30 wrze-
śnia bieżącego roku. Odwiedziliśmy 19 
miejscowości województwa świętokrzy-
skiego, gdzie do oddania tego drogocen-
nego leku zgłosiło się 1328 dawców, 
oddając 596,480 litrów krwi oraz ok. 
200 osób wyraziło chęć przystąpienia 
do Krajowego Rejestru Dawców Szpiku. 
Najofiarniejsi okazali się mieszkańcy 
gmin: Strawczyna, Sobkowa, Daleszyc, 
Łagowa oraz Stopnicy: 335 dawców z 
gminy Strawczyn oddało 150,550 litrów 
krwi, to rekordowa ilość w tej edycji. W 
Sobkowie – jednorazowo krew oddało 

264 dawców. Pozyskaliśmy w ten spo-
sób 118,500 litrów krwi. Dziękujemy 
173 dawcom z Gminy Daleszyce, którzy 
ofiarowali 77,780 litrów krwi. Nie za-
wiedli nas również mieszkańcy gminy 
Łagowa, którzy w liczbie 102 dawców 
oddali 45,900 litrów krwi. Nieobojętni 
na potrzeby krwiolecznictwa byli miesz-
kańcy Stopnicy, gdzie pobrano 30,600 
litrów krwi od 68 dawców. Cieszy nas 
fakt, że do akcji przystąpili po długiej 
nieobecności mieszkańcy: Skorzeszyc, 
Świętej Katarzyny, Zagnańska, Bo-
brzy, Secemina, Bukowy. 

Przekazujemy Wam słowa najwyż-
szego uznania i szacunku za aktywną 
działalność na rzecz popularyzowania 
idei honorowego krwiodawstwa w na-
szym regionie. Takie działania przywra-
cają wiarę w ludzi, dla których wartość 
życia jest najcenniejsza.

Dziękujemy mediom lokalnym za ich 
wsparcie w szczytnej akcji informowa-
nia społeczności lokalnej o konieczności 
oddawania krwi potrzebującym.

Słowa wdzięczności kierujemy rów-
nież do wszystkich tych, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do reali-
zacji tego przedsięwzięcia.

Dyrektor oraz pracownicy  
Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Kielcach
*

Odnotujmy, iż w ramach akcji letniej, 
którą w Skorzeszycach organizowało 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Gór-
no, pobór krwi odbywał się w ambulan-
sie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Kielc: 49 osób oddało 22,5 litra 
tego cennego leku.

Jest to duży sukces, ponieważ akcja 
była organizowana po raz drugi i to z lep-
szym rezultatem niż w ubiegłym roku.

W Skorzeszycach najcenniejszy 
lek oddało 49 osób !

Z największą radością i satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy Akcję 
Letnią „Krew Darem Życia” 2010. W tym trudnym okresie dla krwiolecznictwa, 
podjęliście Państwo działania, które mają ogromny wpływ na zwiększenie ilości 
pozyskiwanej krwi wśród społeczności lokalnej. Nie sposób jest wycenić warto-
ści tej pracy, bowiem ratowanie ludzkiego życia nie ma ceny. To dzięki ofiarno-
ści i zaangażowaniu w działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa możemy 
wspólnie cieszyć się z jej wyników.

Przedsięwzięcie było częścią pro-
jektu „Moc Świętego Krzyża - Kam-
pania Promocyjna Produktów Tury-
stycznych Wokół Świętego Krzyża”, 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską, w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tegoroczny festiwal był rekordowy 
pod względem liczby przesłuchanych 
zespołów -32 i uczestników - 131. 

Wykonawcom przysłuchiwało się 
i oceniało jury w składzie: Joanna 
Zdyb -  metodyk wychowania mu-
zycznego na UJK w Kielcach, Jolan-
ta Jaroń - nauczycielka Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Kielcach, Paweł 
Borycki - dyrektor Szkoły Yamaha 
w Kielcach, Leszek Ślusarski - dzien-
nikarz redakcji muzycznej w Radiu 
Kielce.

Przeboje ze szlaków
W dniach 28 - 29 października br. odbył się IX Festiwal Piosenki Turystycz-

nej- Cedzyna 2010. Impreza, jak co roku, miała miejsce w Hotelu „Echo” w Ce-
dzynie, a zorganizowana została przez Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego 
w Cedzynie i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Wokół Łysej Góry”. 
Honorowy patronat nad festiwalem objęli: świętokrzyski kurator oświaty, wójt 
gminy oraz Rada Gminy Górno.

W kategorii zespołów z klas I- III: 
pierwsze miejsce zajęła SP z Rakowa, 
drugie - SP z  Leszczyn, trzecie - SP 
z Parszowa.

W kategorii zespołów z klas 
IV - VI - pierwsze miejsce zajęła SP 
z Leszczyn, drugie -  SP z Suchednio-
wa, trzecie - SP z Cedzyny.  

W kategorii zespołów z klas gim-
nazjalnych pierwsze miejsce zajęło 
gimnazjum z Morawicy - zespół „Plek-
tron”,  drugie - Gimnazjum z Bielin, 
zespół” Chichoty”; trzecie - Katolic-
kie gimnazjum  św. Stanisława Kostki 
z Kielc, zespół „ Ad - Libitum”.

W kategorii soliści nagrodzono:  
Marlenę Kopacz ze SP w Skorzeszy-
cach, Karolinę Drelę z SP w Słop-
cu,  Dominikę Brelak z gimnazjum 
w Bęczkowie.

Nagrody dla zwycięzców zakupio-
ne zostały ze środków unijnych, a tak-
że część nagród ufundowały wydaw-
nictwa edukacyjne MAC i  Nowa Era.

Zwycięskie zespoły i soliści dosta-
li odpowiednio do zajętego miejsca: 
puchary, medale, wieże Hi-Fi, DVD, 
urządzenia wielofunkcyjne i gadżety 
z logo festiwalu.

Były też zespoły wyróżnione, które 
dostały nagrody książkowe, także za 
udział szkoły były obdarowane drob-
nymi nagrodami. Wszystkie dzieci 
dostały pamiątkowe gadżety i na po-
żegnanie zostały zaproszone do kręgu 
ogniskowego na kiełbaskę i herbatę.

Zwycięski zespół ze SP w Leszczynach.
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Wydobyto „skarby” z dna zalewu

Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Cedzynie realizują  tzw. wyjazdy 
tematyczne, w ramach projektu „Roz-
szerzam własne horyzonty – coraz 
więcej umiem i rozumiem” realizowa-
nego w Szkole Podstawowej  im. S. Że-
romskiego Cedzynie.

W październiku odbyły się dwa wy-
jazdy: do Ojcowa oraz do Gospodarstwa 
Agroturystycznego w Kapkazach. 

Dzieci poznają nie tylko ojczystą 
krainę, ale także zapoznają się z prowa-
dzeniem własnego biznesu, jakim jest 
choćby własne gospodarstwo agrotury-
styczne, które jednym daje możliwość 
rekreacji i odpoczynku w naturalnych 
warunkach, drugim zaś – możliwość za-
robku.

Rozszerzają 
własne 

horyzonty

Dzieci z Cedzyny w gospodarstwie agroturystycznym w Kapkazach.

28 harcerzy ze Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie, 
pod opieką dyrektora Andrzeja Mi-
chalskiego i Anny Michalskiej, 16 
uczniów Gimnazjum w Bęczkowie pod 
opieką nauczycielek Bożeny Lubachy 
i Agnieszki Makowskiej oraz żeglarze 
z Klubu Morskiego Horn, pod przewod-
nictwem komandora Marcina Łukasia-

Akcja „Czysta Cedzyna 2010”
W związku z remontem tamy została spuszczona woda z zalewu w Cedzynie. 

Odkryte dno zbiornika ukazało nam zgromadzone tam przez kilka lat liczne 
„skarby naszej cywilizacji” w postaci: butelek, puszek, plastikowych opakowań, 
linek, metali itp. eksponatów. Aby to uporządkować, Klub Morski Horn oraz 
Urząd Gminy w Górnie, 23 października br,. przeprowadzili akcję  „Czysta Ce-
dzyna 2010”.

ka, a także pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych  oczyszczali dno zalewu  
i tereny przybrzeżne z odpadów. 

Gumowe rękawiczki i worki przy-
gotowali pracownicy Urzędu Gminy 
oraz Zakładu  Usług Komunalnych w 
Górnie. Harcerze i uczniowie spisali się 
bardzo dzielnie. Z dużym zaangażowa-
niem oczyszczali naturalne środowisko 

wokół spokojnie płynącego nurtu rzeki 
Lubrzanki. Worki, pełne śmieci, z terenu 
zalewu, zbierali i przewozili pracowni-
cy interwencyjni pod przewodnictwem 
Juliana Kmiecia – pracownika Urzę-
du Gminy. Do akcji włączył się rów-
nież  Stanisław Anioł – sołtys sołectwa  
w Leszczynach, który traktorem z przy-
czepą dowoził wypełnione worki do 
samochodu ciężarowego MAN, obsłu-
giwanego przez pracowników Zakładu 
Usług Komunalnych w Górnie.

Dzień był bardzo słoneczny i ciepły, 
służył spacerom i rekreacji. Na zakoń-
czenie akcji sprzątania odbyło się wspól-
ne ognisko z pieczeniem kiełbasy, które 
zorganizował i sponsorował poczęstunek 
dyrektor, Andrzej Michalski. 

Na zdjęciach: Akcja sprzątania 
dna zalewu w Cedzynie


