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Wybory samorządowe 2010

Przemysław Łysak - wójtem gminy Górno !
Zmiany w Radzie Gminy

Przemysław Łysak ma 36 lat, ostatnio 
był zastępcą dyrektora Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego w Kiel-
cach. Kandydat Komitetu Wyborczego 
Przyjazna Gmina, bezpartyjny.

Z sesji Rady Gminy 
– 13 grudnia br.

Ślubowanie  
nowego wójta  

Przemysława Łysaka
Rezygnacja Jana Sikory  

i powołanie Grzegorza Skiby  
na przewodniczącego RG

Ślubowanie nowo wybranego wójta 
gminy Przemysława Łysaka, to głów-
ny punkt sesji Rady Gminy zwołanej 13 
grudnia br. Zanim nastąpiło oficjalne 
otwarcie sesji, głos zabrał przewodniczą-
cy rady, wybrany na tę funkcję 2 grudnia 
br., Jan Sikora.

- Nie będę obejmował przewodnictwa 
obrad – stwierdził – albowiem, w świetle 
ostatnich wydarzeń, na pierwszej sesji Rady 
Gminy, postanowiłem zrezygnować z funk-
cji przewodniczącego Rady Gminy. Powo-
dem tej decyzji są działania grupy radnych, 
którzy pragną wprowadzić nowe rządy. Nie 
chcę być kością niezgody, nie będę popierał 
takiej „demokracji” w ich wykonaniu. Mój 
wiek i zdrowie nie pozwalają mi na przeży-
wanie takich stresów i dlatego podejmuję tę 
decyzję.

W niedzielę, 21 listopada br., odby-
ły się kolejne wybory samorządowe: 
w gminie Górno głosy się podzieliły 
i żaden kandydat na wójta nie otrzymał 
zdecydowanego poparcia wyborców. 
Do drugiej tury przeszli: dotychcza-
sowy włodarz gminy Jarosław Królic-
ki: otrzymał 2669 głosów, co stanowi 
41,52 % głosujących oraz Przemysław 
Łysak: 2591 głosów – 40,31 %. Do-
grywka między tymi kandydatami na-
stąpiła w niedzielę – 5 grudnia br.

W 9 okręgach wyborczych, na te-
renie naszej gminy, uprawnionych do 
głosowania było 10.301 wyborców. Do 
lokali wyborczych, 21 listopada br., uda-
ło się 6.562 dorosłych mieszkańców, co 
stanowi frekwencję – 63,7 %.

Dość istotne zmiany nastąpiły w Ra-
dzie Gminy, do której weszło 10 nowych 
radnych. A oto 15 wybrańców, którzy 
sprawować będą władzę uchwałodawczą 
w gminie, w latach - 2010 – 2014:

- Okręg nr 1: Tadeusz Kmieć – KWW 
„Gospodarna Gmina Górno” – 360 gło-
sów, Andrzej Łakomiec – KWW „Bez-
pieczeństwo i Rozwój Bęczkowa” – 308 
głosów,

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skiba

Z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją  
i magią wigilijnej nocy, 
kierujemy do Państwa  

płynące z serca życzenia:
 radosnych, spokojnych Świąt

oraz pomyślności  
w nadchodzącym roku. 

Niech te Święta  
będą dla Was szczęśliwe, 

niech przyniosą miłość, wiarę i nadzieję 
oraz dużo dobrego w Nowym Roku.

Życzenia składają:
Wójt Gminy

Przemysław Łysak
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Prezydium Rady Gminy, od lewej: Jan Zielonka – wi-
ceprzewodniczący, Grzegorz Skiba – przewodniczący  
i Aneta Dudzik – wiceprzewodnicząca Rady Gminy.

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Moje „5 minut” trwało przez trzy ka-
dencje, w ciągu których pracowałem na 
rzecz mojej miejscowości – Woli Jacho-
wej i gminy. Wyborcy widać docenili moje 
starania, bo wybrali mnie na radnego tak-
że w obecnej kadencji. Dziękuję im za to 
zaufanie, dziękuję radnym z poprzedniej 
kadencji, wójtowi, pracownikom Urzę-
du Gminy i jednostek organizacyjnych 
gminy a także sołtysom za współpracę. 
Dziękuję także mojej najbliższej współ-
pracownicy Annie Furmanek za pomoc 
w wykonywaniu mojej dotychczasowej 
funkcji. Swoją decyzję podjąłem w pią-
tek, 10 grudnia, po rekolekcjach, i skła-
dam ją na piśmie.

Jan Sikora przekazał prowadzenie se-
sji wiceprzewodniczącemu rady Emilowi 
Machulowi, który oficjalnie otworzył 
obrady, witając radnych, wójta elekta – 
Przemysława Łysaka i poprzedniego 
wójta Jarosława Królickiego. Były wło-
darz podziękował wszystkim za współ-
pracę w czasie jego dwóch poprzednich 
kadencji oraz życzył nowemu wójtowi 
sukcesów dla dobra gminy. Wicewójt 
Anna Michalska oraz sekretarz gminy 
Jacek Piróg wręczyli b. wójtowi kwiaty, 
dziękując mu za dotychczasową pracę na 
tym stanowisku.

Nastąpił terasz główny najważniejszy 
moment sesji: zaprzysiężenie nowego 
wójta gminy Przemysława Łysaka. Naj-
pierw przewodniczący Gminnej Komisji 

Z sesji Rady Gminy – 13 grudnia br.

Ślubowanie nowego wójta  
Przemysława Łysaka

Rezygnacja Jana Sikory i powołanie Grzegorza Skiby  
na przewodniczącego RG

Wyborczej Grzegorz Kwiatek wręczył 
wójtowi zaświadczenie o wyborze na tę 
funkcję. Potem Przemysław Łysak po-
wtórzył słowa roty: „Obejmując urząd 
wójta Gminy Górno, uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a powie-
rzony mi urząd sprawować będę dla do-
bra publicznego i pomyślności mieszkań-
ców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu przyszedł czas na ży-
czenia, gratulacje i kwiaty, które złożyli 
radni gminy oraz pracownicy samorzą-
dowi. Nowo zaprzysiężony wójt podzię-
kował za poparcie i zaufanie w wyborach 

samorządowych oraz zapewnił, że przez 
kolejne lata będzie służył wszystkim 
mieszkańcom gminy.

Kontynuując obrady, Emil Machul 
poinformował radę o dwóch wnioskach, 
jakie wpłynęły do prezydium: Jana Siko-
ry o rezygnacji z funkcji przewodniczące-
go rady oraz grupy radnych o odwołaniu 
przewodniczącego RG. Ponieważ wnio-
sek J. Sikory wpłynął wcześniej, drugi 
uznano za bezzasadny.

W dalszej części obrad przyjęto porzą-
dek sesji z punktami o powołaniu nowe-
go przewodniczącego Rady Gminy oraz 
odwołaniu wiceprzewodniczących rady 
i powołaniu nowych na te wakaty.

W wyniku wyborów (tajnych), na sta-
nowisko przewodniczącego Rady Gminy 
w Górnie powołano Grzegorza Skibę. 
Odwołano wiceprzewodniczących rady: 
Dorotę Kot i Emila Machula i powołano 
nowych: Anetę Dudzik i Jana Zielonkę.

Radni powołali Komisję Rewizyjną 
oraz stale komisje Rady Gminy: Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego 
i Budżetu, Oświaty; Kultury 
Sportu i Turystyki, Rolnic-
twa i Spraw Socjalnych Wsi; 
Gospodarki Komunalnej, 
Ładu i Porządku Publiczne-
go.

Tego dnia, w godzinach 
popołudniowych, nowy wójt 
spotkał się z pracownikami 
gminy, podziękował za ciepłe 
przyjęcie i zaprosił na sym-
boliczny, słodki poczęstunek. 
Spotkanie było okazją do 
przedstawienia pracownikom 
nowo powołanego zastępcy 
wójta - Pawła Marwickie-
go, który zapewnił obecnych 
o chęci dobrej współpracy 
z samorządem.       (Kos.)

Wybory samorządowe 2010

Przemysław Łysak - wójtem gminy Górno !
Zmiany w Radzie Gminy

- Okręg nr 2: Janina Rubak – KW 
PiS – 321 głosów, Marek Kaleta – 
KWW „Gospodarna Gmina Górno”- 301 
głosów, Dorota Kot – KWW „Wspólnie 
dla Górna” – 258 głosów,

- Okręg nr 3: Grzegorz Skiba – KWW 
„Przyjazna Gmina Górno” – 281 głosów,  

- Okręg nr 4: Marzena Jamrożek – 
KWW „Gospodarna Gmina Górno”- 197 
głosów, 

- Okręg nr 5: Stanisław Anioł – KW 
PiS – 145 głosów, 

- Okręg nr 6: Aneta Dudzik – KWW 
Dudzik Aneta – 178 głosów,

- Okręg nr 7: Jacek Krajcarz - KWW 
„Gospodarna Gmina Górno” – 180 gło-
sów, Emil Machul – KWW „Gospodarna 
Gmina Górno” – 298 głosów,

- Okręg nr 8: Jan Zielonka – KWW 
„Przyjazna Gmina Górno”- 314 głosów, 
Władysław Kowalczyk – KWW „Przy-
jazna Gmina Górno” – 285 głosów,

- Okręg nr 9: Jan Sikora – KW PiS – 
302 głosy oraz Stanisław Cedro – KWW 
„Przyjazna Gmina Górno”- 348 głosów.

Przemysław Łysak  
- wójtem gminy Górno !

W wyborach samorządowych – 21 
listopada br. - żaden z kandydatów na 

wójta gminy nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów, by objąć tę funkcję już 
w I turze wyborów. Dogrywka miała 
miejsce w niedzielę, 5 grudnia br.

Przypomnijmy, że w I turze Jarosław 
Królicki uzyskał 2269 głosów, co stano-
wiło 41,52 % głosujących, zaś Przemy-
sław Łysak – 2591 głosów – 40,31 %.

Sprawa wyboru wójta była więc 
otwarta: w niedzielę, 5 grudnia br., do 
wyboru poszło mniej wyborców, niż 21 
listopada, kiedy to zagłosowały 6562 
osoby, czyli 63,7 % uprawnionych do 
glosowania. 

Frekwencja wyborcza, w II turze, 
wyniosła 59,66 % ,czyli lokale wyborcze 
w gminie odwiedziło 6156 osób. Oddano 
6077 głosów ważnych: Jarosław Królicki 
uzyskał - 2.803 głosów, zaś Przemysław 
Łysak - 3.274 i on został wybrany na 
wójta gminy Górno w kadencji: 2010 - 
2014. (Kos.)
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Dzięki udziałowi w programie 
„Akademia Orange dla bibliotek” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gór-
nie otrzymała dotację finansową (da-
rowiznę pieniężną) w kwocie 965,43 
zł, z przeznaczeniem na edukację oraz 
popularyzację i zwiększenie wykorzy-
stania Internetu przez pracowników 
i użytkowników bibliotek w szczegól-
ności na zapewnienie dostępu do sze-
rokopasmowych łączy internetowych.

Dotacja otrzymana z Fundacji 
Orange pozwoliła pokryć koszty utrzy-
mania Internetu w Filii GBP w Krajnie 
od sierpnia 2009 roku do grudnia 2010 
roku. Program ten powstał 6 sierpnia 

Jak wiadomo, przed świętami panuje 
ogólne zamieszanie: robi się gruntowne 
porządki, w których każdy z domowni-
ków ma swój udział, szuka prezentów dla 
najbliższych, czy też przygotowuje potra-
wy. W okresie tym dzieci piszą też listy do 
Świętego Mikołaja, wyrażając swoje ży-
czenia dotyczące prezentów jakie chcia-
łyby dostać pod choinkę.

W wigilię Bożego Narodzenia zwykle 
rano ubiera się choinkę.

Góralska legenda mówi, że choinkę 
bożonarodzeniową zawdzięczamy niedź-
wiedziowi, który to, gdy doszła do niego 
wiadomość o narodzinach Jezusa, po-
biegł do Betlejem. Zmartwiony tym, że 
nie ma dla narodzonego Dzieciątka god-
nego prezentu urwał kawałek świerku. 
Podczas niesienia go do Betlejem na jego 
gałązkach usiadały ptaki i tak przyozdo-
bione drzewko podarował Jezusowi.

BOŻE NARODZENIE  
- tradycje obrzędowe

Najbogatsze tradycje obrzędowe w Polsce związane są z tzw. oktawą świąt Boże-
go Narodzenia : od Wigilii (24XII) do Trzech Króli (6. I).

Dzisiejszy zwyczaj stawiania choin-
ki rozpowszechnił się w Polsce dopiero 
pod koniec XVIII wieku , a w niektórych 
okolicach dopiero w latach trzydziestych 
XX wieku.

W Małopolsce do dzisiaj spotyka się 
zwyczaj zawieszania nad stołem wigilij-
nym korony splecionej ze słomek, w któ-
rą wplata się ozdoby i świecidełka.

Starszym typem drzewka bożonaro-
dzeniowego do dziś spotykanym w po-
łudniowej Polsce, na Podkarpaciu jest 
„podłaźniczka” Nazwa ta w Polsce oraz 
u niektórych ludów słowiańskich ozna-
cza kogoś ktoś pierwszy w dzień Bożego 
Narodzenia przychodzi do domu z życze-
niami, przy czym musi on być młody i 
zdrowy by przynieść te właśnie cechy od-
wiedzanemu domowi. Miał to być symbol 
pomyślności i szczęścia

Mieszkańcom gminy Górno składam serdeczne podziękowanie za oddane na 
mnie głosy podczas wyborów samorządowych – 21 listopada 2010 roku. Wybór, 
już w I turze, na wójta gminy traktuję jako wyraz zaufania Mieszkańców do mojej 
osoby oraz mojego programu rozwoju naszej gminy. Jest to dla mnie także wielkie 
zobowiązanie do dalszych wysiłków i wytężonej pracy na rzecz gminy. Obiecuję, że 
nie zawiodę Państwa zaufania i oczekiwań w nowej kadencji 2010 – 2014.

Za owocną i skuteczną pracę, składam podziękowania także członkom moje-
go Komitetu Wyborczego. Z poważaniem

Przemysław Łysak - wójt gminy Górno

Podziękowanie wójta gminy

2009 r. na mocy porozumienia w sprawie 
internetyzacji polskich bibliotek zawar-
tego pomiędzy TP, Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Czas trwania progra-
mu planowany jest na lata 2009 – 2012. 
Celem tego porozumienia jest wzmoc-
nienie roli bibliotek w życiu społecznym 
i oświatowym lokalnych społeczności. 
Dzięki udziałowi w programie „Akade-
mia Orange dla bibliotek” , placówki 
nasze mają szanse stać się nowoczesny-
mi, wielofunkcyjnymi centrami informa-
cyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Biblioteka zaprasza do korzystania 
z darmowego dostępu do Internetu w fi-
lii bibliotecznej w Krajnie. Dodajmy, 
że również biblioteka w Górnie posiada 
trzy komputery z dostępem do Internetu, 
a także filie w Radlinie i Woli Jachowej.

Pierwsza, po wyborach samorządo-
wych 2010, sesja Rady Gminy w Gór-
nie odbyła się 2 grudnia br. Otworzył 
ją przewodniczący rady w poprzedniej 
kadencji Jan Sikora, który przekazał 
następnie prowadzenie obrad, zgodnie 
z art. 20 ust. 2 c, ustawy o samorządzie 
gminnym, najstarszemu wiekiem rad-
nemu Władysławowi Kowalczykowi.

Radny senior zarządził ślubowanie 
radnych: rotę przeczytał radny Emil 
Machul: „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”- 
radni wypowiedzieli słowo „ślubuję” 
i dodawali: „tak mi dopomóż Bóg”. 
Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej Jan Kobyłecki wręczył rad-
nym zaświadczenia o ich wyborze na tę 
funkcję.

Radny senior zarządził następnie 
przerwanie obrad i obwieścił, że prezy-
dium rady wybrane zostanie 7 grudnia, 
bez pisemnych powiadomień radnych. 
Radny Grzegorz Skiba stwierdził, że 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie oraz art. 22 Statutu Gminy wybo-
ry w Radzie Gminy powinny się odbyć 
po wyborach wójta gminy ( 5 grudnia – 
przyp. red.). Radny senior, wraz z czte-
rema radnymi, opuścili salę obrad.

W sali pozostało 10 radnych, zdol-
nych do podejmowania prawomocnych 
decyzji RG. Sekretarz gminy Jacek Pi-
róg poinformował, że, zgodnie z art. 25 
statutu, winien być przyjęty porządek 
obrad sesji, która powinna kontynuować 
obrady. Fakt ten skonsultował z Wydzia-
łem Prawnym Nadzoru i Kontroli ŚUW 
w Kielcach. Obrady poprowadził radny 
najstarszy wiekiem spośród radnych po-
zostałych na sesji – Tadeusz Kmieć. 

Przyjęto porządek obrad, po czym 
przystąpiono do wyboru przewodniczą-
cego Rady Gminy, wybierając najpierw 
Komisję Skrutacyjną. Radna Dorota 
Kot zgłosiła kandydaturę Jana Sikory 
na stanowisko przewodniczącego Rady 
Gminy. Radny wyraził zgodę na kandy-
dowanie. 

W głosowaniu tajnym wszyscy rad-
ni poparli tę kandydaturę i Jan Sikora 
został przewodniczącym Rady Gminy 
w Górnie.  Nowy szef rady objął prze-
wodnictwo obrad i zarządził wybory wi-
ceprzewodniczących RG. Zostali nimi, 
w wyborach tajnych, Dorota Kot i Emil 
Machul. Na tym sesję zamknięto. (J.)

Z obrad I sesji  
Rady Gminy  

w nowej kadencji



4 „Gołoborze”

Na stronie Urzędu Statystycznego 
w Kielcach dostępne jest  Statystycz-
ne Vademecum Samorządowca 2010 
(http://www.stat.gov.pl/kielce/index_
PLK_HTML.htm)

SVS jest obszernym zestawem da-
nych statystycznych prezentowanych na 
wszystkich poziomach podziału teryto-
rialnego. Opracowanie może tworzyć 
bazę przydatną podczas diagnozowania 
warunków i poziomu rozwoju regionu 
oraz badania zróżnicowania zjawisk spo-
łeczno-gospodarczych. Ponadto zawiera 

Urząd Statystyczny  
- radnym

dane o zasobach informacyjnych staty-
styki publicznej.

Ten kompleksowy, jednolity meto-
dologicznie i jakościowo materiał prze-

kazany został dla 1865 radnych podczas 
sesji inauguracyjnych w 115 radach 
w województwie 

Na portalu informacyjnym GUS 
od 1 grudnia br. została udostępniona 

także największa, bezpłatna, publiczna 
baza danych Bank Danych Lokalnych 
w miejsce dotychczas funkcjonującego 
Banku Danych Regionalnych. W BDL 
po raz pierwszy udostępnione zostały 
dane o miejscowościach statystycznych 
w każdej gminie. Baza zawiera ponad 
20 tys. zmiennych opisujących sytuację 
społeczno-gospodarczą i stan środowi-
ska, prezentowanych w szeregach czaso-
wych od 1995 r. 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach

Lidia Jarosz

Warto wspomnieć, że współpra-
ca z firmą ROCHSTAR narodziła 
się przy okazji organizacji przez 
SP w Woli Jachowej I edycji kon-
kursu wiedzy o Polsce – POLSKA, 
MOJA OJCZYZNA. ROCHSTAR 
był jednym z fundatorów nagród. 

Po wejściu do studia i zaję-
ciu miejsc wśród innych widzów, 
z wielkim zaciekawieniem, ale 
i  niepokojem oczekiwaliśmy na 
rozpoczęcie nagrania. Widok planu 
nagrania z perspektywy widza był 
zupełnie inny, niż ten, który moż-
na obejrzeć na ekranie telewizora; 
reflektory, kamery, kable umiejęt-
nie zamaskowane w gotowym już 
programie, tu towarzyszyły nam 
non stop. 

Najpierw zostaliśmy przeszko-
leni, jak w różnych sytuacjach jako 
publiczność mamy reagować. Zaba-
wa była przednia, bo tak naprawdę 
okazało się, że wcale nie tak łatwo 

Dzieci z Woli Jachowej w programie  
„KOCHAM CIĘ, POLSKO”

Na zaproszenie firmy ROCHSTAR, producenta telewizyjnego programu „Kocham Cię, Polsko”, dzięki staraniom na-
uczyciela Roberta Piotrowskiego, liczna delegacja uczniów z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego 
z Woli Jachowej wyjechała 7 października br., wraz z dyrektorem Jerzym Snopkiem i nauczycielami Marzeną Rubak  
i Robertem Piotrowskim do Warszawy, aby wziąć udział jako publiczność w nagraniu jednego z odcinków programu.

ka (Baśka z „Pana Wołodyjowskiego”), 
piosenkarka Anna Wyszkoni i dzienni-
karz Maciej Rock. Nasz zespół gwiazd 
reprezentowały: aktorka Ewa Kasprzyk 
(ostatnio dyrektorka szpitala w Leśnej 
Górze w „Na dobre i na złe”), aktor Bar-
tosz Obuchowicz (Tomek Burski z „Na 
dobre i na złe”) oraz Paweł Golec z ze-
społu Golec  Uorkiestra. 

To, co jako widzowie oglądamy w te-
lewizorze znacznie różni się od tego, co 
dane nam było obserwować w studiu. Po-
wtórki, liczne przerwy, spóźnienie się jed-
nej z gwiazd piosenki - Macieja Maleń-
czuka sprawiło, że nagranie odcinka trwa-
ło w sumie ponad cztery godziny. Warto 
było jednak czekać, bo okazało się, że to 
nasza drużyna, w samej końcówce, dzięki  

wynikowi na kole fortuny, odniosła zwy-
cięstwo. Radość nasza była tym większa, 
bo oprócz wystrzałowych koszulek, wielu 
gadżetów, otrzymaliśmy nagrody – klocki 
COBI, a także wzięliśmy udział w nagra-
niach wywiadów z gwiazdami i pozwolo-
no nam obejrzeć studio.

Wrażenia po nagraniu były niesa-
mowite. Przedstawicielka firmy Roch-
star Katarzyna Wiszewska przekazała 
część gadżetów z programu na nagrody 
dla uczestników II Gminnego Konkursu 
Wiedzy o Polsce POLSKA, MOJA OJ-
CZYZNA. My z kolei przekazaliśmy 
pani materiały reklamujące naszą gminę 
Górno i zaprosiliśmy ją do nas, do Woli 
Jachowej do pracy jako członek jury 
w naszym majowym konkursie. (R.P.)

jest bić brawa, cieszyć się, wiwatować, 
wstawać i siadać, gdy nie ma powodu. 

Do końca nie wiedzieliśmy, która 
z pań – Marzena czy Kasia będzie naszą 
kapitanką. Nie wiedzieliśmy też, jakie 
gwiazdy będą w walczących ze sobą dru-
żynach. Wszystko wyjaśniło się przed 
samym nagraniem. Najpierw zapaliły 
się światła i ponury dotychczas widok 
zmienił się w niemal bajkowy, kolorowy 
i niesamowity. Jako pierwszy wszedł jak 
zwykle elegancki, główny prowadzący 
program - Maciej Kurzajewski. Następ-
nie przy stołach pojawiły się kapitanki 
- naszą drużynę przejęła Kasia Zieliń-
ska. W końcu przyszła pora na gwiazdy. 
W drużynie Marzeny Rogalskiej znalazły 
się słynna aktorka Magdalena Zawadz-
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„Gołoborze” w Brukseli 

Mając tak wiele obowiązków poselskich, 
p. Czesław nie traci kontaktów z wyborcami, 
często jest zapraszany na różne uroczysto-
ści i spotkania, wspomaga swoich kolegów 
z PSL, podejmuje liczne inicjatywy popu-
laryzujące Unię Europejską. Jedną z nich 
jest zapraszanie przez posła (na jego koszt) 
przedstawicieli licznych środowisk z Polski 
na zwiedzanie Brukseli oraz Europarlamen-
tu. Tylko podczas ubiegłej kadencji Czesław 
Siekierski zaprosił do stolicy Unii kilkaset 
osób, m.in.: uczniów szkół, twórców ludo-
wych, zespoły folklorystyczne, ludzi realizu-
jących projekty unijne, dziennikarzy.

Niedawno do Brukseli udało się, na za-
proszenie posła, kilkudziesięciu dziennikarzy 
mediów regionalnych i lokalnych, głów-
nie gazet powiatowych i gminnych. Wśród 
zaproszonych znalazł się niżej podpisany, 
reprezentujący m.in. „Gołoborze”, którego 
kilka egzemplarzy pojechało do Parlamentu 
Europejskiego. To był pięciodniowy wyjazd 
do Brukseli, Brugii i Ostendy, grupę stano-
wili dziennikarze mediów regionalnych, lo-
kalnych oraz portali internetowych ze Świę-
tokrzyskiego i Małopolski.  Oto relacja z tej 
podróży:

Do eleganckiego autokaru (z barkiem, TV 
oraz w.c.) Szkoły Jazdy „Ekspres” „zaokrę-
towaliśmy” się przed dworcem PKP w Kiel-
cach. Po drodze, w Krakowie, przyjęliśmy 
grupę żurnalistów z tego regionu i wzięliśmy 
kurs na Brukselę, przez Niemcy i Holandię. 
Podróż, blisko 20-godzinna, była dość uciąż-
liwa, ale częste przystanki łagodziły jej trudy. 
W autokarze niespodzianka: dwaj kierowcy: 
Ryszard Jeruszka oraz Stanisław Rubel 
mieszkają w Zagnańsku, zaś właściciel firmy 
– Jarosław Pluta – w Gruszce, w sąsiedniej 
gminie. Kierowcy przyznali, że są gośćmi 
swoich domów, albowiem wyjazdy, głównie 
zagraniczne, zabierają im lwią część czasu. 
Ten wyjazd do Brukseli był dla nich blisko 
20 podróżą do stolicy Unii Europejskiej. Już 
na miejscu mogliśmy sie przekonać, że znają 
to miasto jak własną kieszeń i – mimo kor-
ków i ciasnoty w wąskich uliczkach starego 
miasta – dotarliśmy do celu zawsze na czas, 
zgodnie ze scenariuszem wyjazdu. 

W Brukseli zamieszkaliśmy w przeszło 
stuletnim Hotelu Manhattan, w centrum mia-
sta, który nie olśniewał przepychem i luksu-
sem, ale przymknęliśmy na to oko, ciesząc 
się z centralnego położenia hotelu, skąd było 
blisko i do centrum miasta, i Europarlemen-
tu. Jeszcze tego samego dnia, po południu,  
pod opieką asystenta posła Andrzeja Szko-
taka i pilotki Anny Roczyna, zwiedziliśmy 
centrum Brukseli, obfitującego w zabyt-
kowe obiekty, kościoły, pomniki i place. 
Oblicze Brukseli już dawno ukształtowało 
się w sposób niewiarygodny.  Jedną z tych 
niezwykłości jest Atomium, metalowa kon-
strukcja, a właściwie rekonstrukcja atomu 
żelaza powiększonego 150 miliardów razy 
z okazji Ekspo 1958. Do dziś 9 stalowych 

kul, połączonych siecią korytarzy, służy jako 
centrum edukacyjne, a z najwyższej sfery 
można podziwiać panoramę Brukseli z Mini 
Europą zlokalizowaną pobliskim Bruparku. 
Obok monumentalnych i niemal futurystycz-
nych gmachów budynków publicznych mia-
sto posiada swój historyczny profil. Grand 
Place to miejsce, w którym w klatkę czasu 
schwytanych zostało kilka wieków świetno-
ści europejskiej cywilizacji. Gotycki ratusz, 
barokowe kamienice, neoklasycystyczne bu-
dowle to świadectwo tego, co w istocie two-
rzy dziedzictwo europejskie i uczy szacunku 
dla historii.

W Brukseli, na każdym kroku, można 
było się natknąć na przedstawicieli Czarnego 
Lądu, którzy czują się tutaj jak u siebie, mają 
bowiem obywatelstwo belgijskie. To skutek 
polityki kolonialnej Belgii w przeszłości oraz 
wykorzystywania, przez wiele lat, czarnoskó-
rych z Konga, do budowy metra. Przez ten 
okres Murzyni wywalczyli sobie obywatel-
stwo i znakomite warunki socjalne. Za każde 
dziecko narodzone w Belgii, rodzina murzyń-
ska otrzymuje 500 euro zasiłku miesięcznie. 
Płaci się także „za rozłąkę” rodzicom w Afry-
ce. Ponadto każda taka napływowa rodzina 
otrzymała mieszkanie. Nieoficjalnie dowie-
działem się, że te przywileje kosztują rząd 
belgijski niemało pieniędzy i dziś Belgowie 
zastanawiają się jak obniżyć te koszty.

Nazajutrz, w niedzielę, wycieczka do 
przeuroczej Brugii oraz portu Ostenda przy 
Morzu Północnym. Zachwyciliśmy się 
Brugią: otrzymała prawa miejskie 27 lip-
ca 1128 roku. Wtedy też zbudowane zo-
stały nowe mury i kanały. Od mniej więcej 
roku 1050 stopniowe zamulanie spowodowa-
ło, iż miasto utraciło bezpośredni dostęp do 
morza. Dzięki sztormowi w 1134 roku, który 
stworzył naturalny kanał w Zwin, miasto od-
zyskało dostęp do morza.

W drugiej połowie XIX wieku Brugia sta-
ła się miastem turystycznym, przyciągającym 
bogatych brytyjskich i francuskich turystów. 
W drugiej połowie XX wieku miasto zaczęło 
odzyskiwać dawną sławę. Port Zeebrugge, 
pierwotnie zbudowany przez Niemców dla 
ich U-Bootów podczas II wojny światowej, 
został powiększony w latach 70. i 80. Nastą-
pił boom turystyczny i w 2002 roku Brugia 
została wybrana Europejską Stolicą Kultury.

Wieczorem europoseł podjął naszą gru-
pę na kolacji w restauracji „Colmar”, znanej 
m.in. z tego, że część miejsc konsumpcyj-
nych zorganizowano w starych tramwajach. 
Przy dobrym jedzeniu (pyszne tutti di mare) 
i miejscowym winie gaworzyliśmy o Brukse-
li, Unii i Polakach zatrudnionych w instytu-
cjach unijnych, a jest ich tutaj sporo, o czym 
mogliśmy się przekonać nazajutrz, odwie-
dzając Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii 
Europejskiej.

Od pracowników Przedstawicielstwa do-
wiedzieliśmy się o historii naszych, polskich 
kontaktów z UE, o okresie przed wstąpieniem 

do tej organizacji oraz o jej obecnym funkcjo-
nowaniu. Mieści się tutaj 15 wydziałów, jak 
gdyby resortowych, w których zatrudnieni są 
eksperci z danych dziedzin. Pracują w 400 
grupach, przygotowując europosłom z Polski 
fachowe dane dotyczące prac m.in. ustawo-
dawczych Parlamentu Europejskiego. Praca 
ta odbywa się w trzech etapach: najpierw 
w grupach roboczych, potem w stałych komi-
tetach przedstawicieli oraz podczas szczytów 
Rady Europy. – Sztuką w tej działalności – 
mówił rzecznik prasowy Przedstawicielstwa 
– jest znalezienie kompromisu, który byłby 
najbliżej interesów danego państwa.

W Wydziale ds. Parlamentu Europejskie-
go Przedstawicielstwa zatrudnionych jest 
pięciu ekspertów. Na co dzień współpracują 
oni z naszymi europosłami, dostarczając im 
szerokiej wiedzy na tematy podejmowane 
przez Parlament. Współpracują także z dzien-
nikarzami, których 1000 akredytowanych jest 
w UE, w tym 20 z Polski.

Przedstawicielstwo przygotowuje się 
do objęcia przez Polskę, w przyszłym roku, 
tzw. półrocznej Prezydencji. Z konieczności 
liczba pracowników Przedstawicielstwa musi 
mocno wzrosnąć, nawet do ponad 200 osób. 
Już teraz myśli się o wybudowaniu nowego 
obiektu polskiego Przedstawicielstwa, albo-
wiem ciasnota w obecnym locum nie pozwa-
la na normalną pracę.

Wizyta w Europarlamencie zawsze do-
starcza wielu wrażeń. Nasza grupa miała 
szczęście, albowiem w sali plenarnej odby-
wała się właśnie otwarta debata. Mogliśmy 
jej posłuchać, w galerii dla publiczności, 
mając na głowach słuchawki z tłumaczonym 
- na żywo - tekstem debaty na język polski. 
Duże przeżycie !

Po tej niespodziance spotkanie, w jednej 
z sal Europarlamentu, z Czesławem Siekier-
skim. Pozwoliłem sobie na zadanie pytania: 
jak ocenia szanse Polski na kolejne środki 
unijne w latach: 2014 – 2020 ?

- Naszymi priorytetami w tych latach – 
odpowiedział poseł Siekierski – będą: walka 
z obecnym kryzysem gospodarczym, inten-
sywne prace nad budżetem: 2014 - 2020, 
partnerstwo wschodnie oraz bezpieczeństwo 
energetyczne. Przed nami Prezydencja Polski 
w Unii, mamy Polaka – Jerzego Buzka - peł-
niącego funkcję przewodniczącego Europar-
lamentu, szefem unijnej Komisji Budżetowej 
jest Janusz Lewandowski, także nasze ugru-
powanie partyjne należy do największych 
w Parlamencie Europejskim. W przyszłym 
roku przejmiemy Prezydencję, będziemy 
więc robić wszystko, by Polska nadal mogła 
czerpać, szerokim nurtem, ze środków unij-
nych.

Po spotkaniu jeszcze kilka pamiątko-
wych zdjęć z posłem Siekierskim, oraz na tle 
obiektów unijnych, potem autokar i powrót 
do kraju. To był pożyteczny wyjazd, dzięku-
jemy Ci, panie Czesławie.

Jerzy Kosowski

Przed polską prezydencją
Europoseł Czesław Siekierski (druga kadencja w Europarlemencie) należy do najaktywniejszych parlamentarzystów europejskich 

z Polski, czego dowodem są jego liczne wystąpienia na sesjach plenarnych, aktywna praca w komisjach, ale także częste wizyty w kra-
ju, przede wszystkim  na Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce, skąd kandydował do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
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W Bęczkowie odszukali twórców

Odszukali twórców 

 Spotkanie, które odbyło się w go-
ścinnych progach Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Bęczkowie. Ponieważ 
nie wszyscy z zaproszonych twórców 
mogli przybyć, ich utwory prezentowali 
uczniowie i członkowie TPB . I tak: utwo-
ry młodziutkiego poety z Górna – Sa-
muela Borka zaprezentowali uczniowie 
gimnazjum w Bęczkowie, prowadzeni 
przez Agnieszkę Pawełoszek. Wiersze 
Katarzyny Dziekańskiej z Górna recy-
towała Jadwiga Gała /TPB/ i jej córka 
Gabrysia /SP/.

 Obecni na spotkaniu: Janina Kraj 
z Radlina, Ewa Siudajewska i Broni-
sław Skowroński z Bęczkowa czytali 
wybrane wiersze własnego autorstwa. 
Utwory obecnej na podwieczorku Hali-
ny Aleksandry Kalety z Leszczyn - na 
prośbę autorki - z wielkim artyzmem 
recytowała Elżbieta Sańpruch, nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej w Lesz-
czynach. Leszek Łysak z Woli Jacho-
wej rozbawił zgromadzonych, pisanymi 
gwarą, opowiadaniami ludowymi. Inną 
prozę pokazała Monika Kamińska, któ-
ra przeczytała zebranym wstęp do pisa-
nej przez siebie powieści.

 Podczas spotkania przypomniano 
też utwory urodzonego w Krajnie Józefa 
Banaka oraz Rozalii i Wojciecha Grze-
gorczyków - również z Krajna, które 
recytowali harcerze z drużyny prowa-
dzonej przez Jolantę Janyst. Z wielkim 

„Podwieczorek literacki”
Propozycja spotkań w gronie „ ludzi pióra”, z terenu gminy Górno, zrodziła się na którymś z zebrań Towarzystwa 

Przyjaciół Bęczkowa. Organizatorzy, różnymi sposobami, pozyskiwali informacje o lokalnych twórcach literatury. Bar-
dzo cenna w tym zakresie okazała się pomoc Haliny Dziedzic, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie.

wzruszeniem zebrani wysłuchali kilku 
wierszy Anny Kowalskiej z Bęczkowa. 
Wiersze recytował ówczesny wójt, Jaro-
sław Królicki i Wiesława Juchnowska. 
Wspomniano o Bronisławie Mazurczak 
z Krajna, która jest w posiadaniu zgroma-
dzonych przez siebie wielu tekstów pio-
senek ludowych. Bardzo sympatyczna p. 
Bronisława pisze także własne utwory. 
Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa jest 
gotowe, za zgodą p. Mazurczak, podjąć 
trud przygotowania do druku i wydania 
w formie książki zebranych przez p. Ma-
zurczak materiałów.

 Były też występy artystyczne 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bęcz-
kowie, przygotowanych przez: Jolantę 
Janyst i Halinę Czaję, z akompania-
mentem Grzegorza Kusztala, śpiewali 
pieśni i piosenki. Wystąpił także Zespół 
Pieśni i Tańca „Bęczkowianie”. 

 Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania dyrektorom Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Bęczkowie: 
Zofii Pałydze i Elżbiecie Kasperek 
za użyczenie pomieszczeń, urządzeń 
i sprzętów szkolnych.

Wiesława Juchnowska 
przewodnicząca  

Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa
*

Wkrótce po „Podwieczorku lite-
rackim” zrodził się pomysł stworzenia 

w naszym gminnym „Gołoborzu” „Kąci-
ka literackiego”, w którym prezentowane 
byłyby wybrane utwory twórców z tere-
nu gminy Górno. Oto pierwsza próba: 

  Halina Aleksandra Kaleta 
- mieszkanka Leszczyn. Żona, matka, 
babcia. Pisze prozą i wierszem, używa-
jąc języka literackiego i gwary. Inspiruje 
ją samo życie, własne przeżycia i do-
świadczenia.

Przytoczony poniżej wiersz napisany 
został specjalnie na „Podwieczorek lite-
racki”, który odbył się dziewiątego paź-
dziernika 2010 r. w Bęczkowie .

Przydrożne kapliczki i leśne mogiły

Krzyżu Święty, co przy drodze stoisz
Na krzyżówkach i ostrych zakrętach
Niech nas strzeże Twoja postać święta
Jezu Chryste na krzyżu rozpięta

Tylu było we wsi fundatorów
Różnych kaplic Tobie nastawiali
Wdzięczni za uratowanie życia
Może nawet za to, że się dom nie spalił

W gęstym lesie w Borkach zbiorowa mogiła
Która wiele ludzkich ciał okryła,
Śmiertelna zaraza pustoszyła chaty
Nie patrząc że dziatki zostały bez taty.
Jezu Chryste Ty z krzyża patrzysz na ich twarze
Zabierz Ich do nieba przed swoje ołtarze.

Pierwszym etapem był wyjazd do 
Kielc i obejrzenie rezerwatów Ślicho-
wice i Kadzielnia, które, jak na dłoni, 
prezentują budowę geologiczną naszych 
okolic. Uczniowie, z wielkim zaintere-
sowaniem, podziwiali niezwykłe pofał-
dowania na Ślichowicach oraz wapienne 
skały zbudowane z koralowców na Ka-
dzielni. Byli również w rezerwacie na 
Karczówce, gdzie między innymi zwie-
dzili dawny bernardyński klasztor, a tak-
że wysłuchali opowieści o jego dziejach 
i o powstaniu figury św. Barbary, wyko-
nanej z bryły galeny, czyli rudy ołowiu, 
odnalezionej przez Hilarego Mala.

Poznać i pokochać...
Z Karczówki rozpościera się piękny 

widok na Kielce. Przez dłuższą chwilę 
młodzi turyści podziwiali tę panoramę 
lokalizując przy okazji różne obiekty 
miasta. To właśnie obejrzenie najciekaw-
szych miejsc stolicy naszego wojewódz-
twa będzie kolejnym etapem zajęć w ra-
mach cyklu POZNAĆ i POKOCHAĆ.

Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego, pod kie-
runkiem nauczyciela Roberta Piotrowskiego, rozpoczęła realizację cyklu zajęć 
pod hasłem POZNAĆ i POKOCHAĆ. Zajęcia będą polegały na organizowaniu 
wyjazdów turystycznych w najbliższe okolice i poznawanie najpiękniejszych za-
kątków naszego regionu.
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Promocja książki Wiesławy Juchnowskiej

Piękny wieczór kolęd  
w Bęczkowie

Na Koncert Kolęd zaprosiło Towa-
rzystwo Przyjaciół Bęczkowa i jego prze-
wodnicząca – Wiesława Juchnowska, 
której książka „Krzyże, kapliczki i figury 
przydrożne – gmina Górno” była na tej 
uroczystości promowana. Wydanie jej 
było możliwe dzięki dofinansowaniu przez 
Urząd Gminy Górno. Pomogli też przyja-
ciele – darczyńcy: „Wodociągi Kieleckie”, 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogo-
wych S.A. w Kielcach oraz indywidualni 
ofiarodawcy, których lista opublikowana 
jest w książce. 

Sala wypełniona była gośćmi: miesz-
kańcami Bęczkowa i innych wsi gminy 
Górno, przybyli też zaproszeni przedsta-
wiciele władz: ze Starostwa Powiatowe-
go – Mieczysław Pindral, ze Starostwa 
Powiatowego, Ryszard Mańkus – radny 
powiatu oraz radni  gminni: Grzegorz Ski-
ba i Tadeusz Kmieć. Najmilszym gościem 
była seniorka regionalistów, ludowa poet-
ka i pieśniarka – Ewa Kot z Bielin wraz 
z zaprzyjaźnionymi poetkami ludowymi 
z gminy Bieliny, która swoje życzenia 
i gratulacje dla autorki wyśpiewała. Śro-
dowisko literackie reprezentowała Anna 
Błachucka z Małogoszczy, która podzieli-
ła się z zebranymi pierwszą, bardzo ciepłą 
recenzją książki.

Bo też książka o kapliczkach i krzy-
żach jest dziełem szczególnym i to z kil-
ku powodów. Po pierwsze dokumentuje 
małe obiekty sakralne na terenie gminy, 
po drugie dzięki przedstawionej historii 
tych obiektów przybliża historię: historię 
rodzin, wsi, regionu, Polski. Wydarzenia, 
które one upamiętniają odnoszą się nie 
tylko do dziejów fundatorów, ale pokazują 
czasy, w jakich one powstawały:  mory i za-
razy nawiedzające naszą okolicę, zbrodnie, 
czyny wojenne i ciche bohaterstwo czasów 
powojennych. Po trzecie, książkę tę współ-
tworzyli opiekunowie kapliczek – udzie-
lając Wiesławie Juchnowskiej wywiadów, 
opowiadając o wydarzeniach nieraz bardzo 
odległych, upamiętnionych postawieniem 
kapliczki lub krzyża, udostępniając stare 
zdjęcia, prowadząc do miejsc, gdzie stoją 
kapliczki zapomniane, opuszczone. Ukłon 
należy się panu Arturowi Porębskiemu – 
leśniczemu z Leśnictwa Niestachów, któ-
ry pokazał taką zapomnianą kapliczkę. Po 
czwarte – sama osoba autorki: pedagoga, 
regionalisty, miłośniczki kultury i tradycji 
Bęczkowa, animatorki życia kulturalnego 
naszej wsi.

Książka zawiera krótką historię kapli-
czek, figur i krzyży, opisy tych obiektów 
oraz ich fotografie. Słowo „od autora” oraz 
resume zostało przetłumaczone na język 
angielski ( Patrycja Kupisz i młodzież 
z Gimnazjum w Bęczkowie), niemiecki 
(Elżbieta Kasperek wraz z młodzieżą) 
i gwarę bęczkowską (Ewa Siudajewska). 
Tekst gwarowy pięknie przeczytała Ga-
brysia Gała.

Doceniając wkład pracy wniesiony 
przez Wiesławę Juchnowską  w przygo-
towanie i wydanie tej publikacji – listy 
gratulacyjne przeczytali: w imieniu pana 
posła Henryka Milcarza – Paweł Pasek, 

a w imieniu Zarządu Powiatu –  Michał 
Godowski.

Niezwykle wzruszający  był występ 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bęcz-
kowie, które zaśpiewały kolędy wybrane 
i przygotowane przez Halinę Czaję i mło-
dzieży z gimnazjum, którą przygotowały: 
Alina Ronduda i Anna Kaleta – Radek.

Koncert urzekających pastorałek dały 
panie z Chóru Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Morawickiej, a stare, ale i specjalnie 
na tę uroczystość skomponowane, nowe 
kolędy zaśpiewał Zespół Pieśni i Tańca 
„Bęczkowianie”.

Scenografię przygotowali członko-
wie Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa.  
Przedstawiała ona  naturalnych rozmiarów 
krzyż i kapliczkę udekorowane wstążka-
mi i kwiatami z bibuły. Dodatkowym ele-
mentem była wystawa fotografii kapliczek 
i krzyży przygotowana przez panią Halinę 
Czaję. Na monitorze odtwarzana była pre-
zentacja fotografii  kapliczek i ludzi, któ-
rych nie udało się zamieścić w książce. 
Niektóre fotografie przedstawiały bardzo 
odległe czasy. Dziękujemy tym wszystkim, 
którzy udostępnili nam swoje pamiątki ro-
dzinne, bo dzięki temu wszyscy zebrani 
mogli je obejrzeć.

Na szczególną uwagę zasługuje prezen-
tacja fotografii prac dzieci ze szkół gminy 
Górno – pokłosia konkursu o kapliczkach, 
którego współorganizatorem przed kliku 
laty była pani Wiesława Juchnowska. 

W sobotę, wieczorem - 11 grudnia 2010 roku - sala gimnastyczna szkół 
w Bęczkowie rozbrzmiewała prześlicznymi kolędami i pastorałkami.  Przed-
świąteczny okres potęgował nastrój radości i zadumy.

Na zakończenie uroczystości cała sala 
włączyła się do wspólnego śpiewania ko-
lęd korzystając z nowoczesnej techniki 
karaoke.

Nad stroną techniczną (nagłośnienie, pre-
zentacje komputerowe, podkłady muzyczne, 
karaoke) czuwał Adrian Kamiński.

Całość prowadziła Urszula Kamiń-
ska, opierając się na tekstach Zbigniewa 
Nosala, okolicznościowych wierszach 
i rozmowach z gośćmi Koncertu Kolęd. 
Uroczystość zakończyła życzeniami rado-
snych i pogodnych Świąt. 

Urszula Kamińska



Nowe formy służby wojskowej 
- nowe wyzwania!

Od 1 lipca 2010 roku Siły Zbrojne RP 
rozpoczęły nabór do nowej formy służby woj-
skowej - Narodowych Sił Rezerwowych. NSR 
będą realizowały zadania w ramach reagowa-
nia kryzysowego, jako wzmocnienie jednostek 
w sytuacjach kryzysowych - i w tym sensie nie 
staną się one oddzielną formacją - nie będą 
tworzone nowe jednostki organizacyjne, ani 
związki taktyczne. Ochotnicy będą odbywać 
służbę wojskową w już istniejących jednost-
kach wojskowych. 

Kandydat do przyjęcia obowiązków, w ra-
mach NSR, powinien spełniać ogólne wymagania 
dotyczące osób powoływanych do czynnej służby 
wojskowej: polskie obywatelstwo, odpowiedni 
wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną 
do pełnienia czynnej służby wojskowej, a także 
być osobą niekaraną. W tym roku do NSR przyj-
mowani będą żołnierze rezerwy, którzy pełnili 
wcześniej czynną służbę wojskową, a od począt-
ku 2011 roku o służbę w NSR będą mogły się 
ubiegać także osoby nie posiadające przeszkole-
nia wojskowego, które odbędą służbę przygoto-
wawczą.

Kontrakt, na pełnienie służby w ramach NSR 
może być zawarty na okres od 2 do 6 lat, z moż-
liwością jego przedłużenia do lat 15. Każdy żoł-
nierz rezerwy-ochotnik, po podpisaniu z dowódcą 
danej jednostki wojskowej kontraktu na pełnienie 
służby wojskowej w ramach NSR, będzie miał 
nadany przydział kryzysowy, który będzie ozna-
czał zaliczenie go do Narodowych Sił Rezer-
wowych i nałoży na niego obowiązek pełnienia 
czynnej służby wojskowej lub dyspozycję do jej 
pełnienia w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

Ochotnik, który zostanie żołnierzem NSR, 
będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizo-
wanych co roku ćwiczeniach wojskowych, trwa-
jących do 30 dni. W tym czasie będzie otrzymy-
wał żołd, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, 
rekompensatę utraconych zarobków, będą także 
zrekompensowane pracodawcy straty powstałe 
z jego nieobecności i niewykonywania pracy. Po 
podpisaniu kontraktu, żołnierz NSR nadal będzie 

wykonywał swoją pracę, a do jednostki zostanie 
wezwany wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Ze względu na rozmieszczenie jednostek 
wojskowych w Polsce liczba oferowanych stano-
wisk NSR jest zróżnicowana na terenie kraju np.: 
w Szczecinie wynosi 1882 stanowiska, Zielonej 
Górze 1131 stanowisk, Gdańsku 1030 stanowisk, 
Olsztynie, Warszawie, Gdańsku ok.1000 stano-
wisk, najmniej oferuje administracja wojskowa 
w Kielcach i Białymstoku: 28 stanowisk. 

Do dyspozycji jest szeroki wybór specjalności 
zawodowych, obejmujący 3282 grupy stanowisk 
(m.in. kierowcy, mechanicy, kucharze, psycholo-
dzy, lekarze). W odniesieniu do stopni etatowych, 
wytypowanych do uzupełnienia NSR, w ofercie 
jest: w korpusie szeregowych zawodowych - 8428 
stanowisk, w korpusie podoficerów - 1190 stano-
wisk, a w korpusie oficerów - 382 stanowiska. 

Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza to nowa forma służ-

by wojskowej skierowana do osób (mężczyzn 
i kobiet), które nigdy nie pełniły służby wojsko-
wej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć 
podstawowe umiejętności związana z profesją 
żołnierza.

Powołanie do służby przygotowawczej moż-
liwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego 
zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu 
rozpoczęcia służby przygotowawczej, stają się 
żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Służba przygotowawcza trwa:
• dla żołnierza w korpusie oficerów - do 6 

miesięcy;
• dla żołnierza w korpusie podoficerów -  do 

5 miesięcy;
• dla żołnierza w korpusie szeregowych - do 

4 miesięcy.
Do służby przygotowawczej może być po-

wołana osoba niekarana za przestępstwo umyśl-
ne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną 
zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdol-
ności do służby wojskowej „A”), wiek co naj-
mniej osiemnaście lat i  wykształcenie co najmniej 
gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrze-

by korpusu szeregowych, średnie - w przypadku 
kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów 
i wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby 
korpusu oficerów. 

W okresie szkolenia przysługuje bezpłatne 
zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, 
a także opieka medyczna i stomatologiczna.

Miesięczne uposażenie:
• dla żołnierza kształcącego się na oficera wy-

nosi 60% najniższego uposażenia żołnierza zawo-
dowego tj. 1500 złotych brutto,

• dla żołnierza kształcącego się na podoficera 
wynosi 40% najniższego uposażenia żołnierza za-
wodowego tj. 1000 złotych brutto,

• dla żołnierza kształcącego się na szere-
gowego wynosi w wysokości 30% najniższego 
uposażenia żołnierza zawodowego tj. 750 złotych 
brutto.

Po otrzymaniu karty powołania do jej peł-
nienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres 
pełnienia służby przygotowawczej wlicza się 
pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie 
wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku 
pracy.

W trakcie służby przygotowawczej i po jej 
zakończeniu istnieje możliwość złożenia wniosku 
o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiąz-
ków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Osoby, które szczegółowo chciałyby zapo-
znać się z zasadami funkcjonowania Narodowych 
Sił Rezerwowych oraz rozważają wstąpienie do 
tej formy służby, mogą pozyskać bezpłatnie ma-
teriały w wersji elektronicznej pod adresem http://
www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/57.html - 
Vademecum Narodowych Sił Zbrojnych, a także 
szczegółowy poradnik dla kandydatów do NSR. 

Wszelkich informacji o zasadach, kryte-
riach powołania do ochotniczych form służby 
wojskowej udzielają specjaliści z Wojskowej 
Komendy Uzupełnień Kielce - Śródmieście, 25-
353 Kielce, ul. Wesoła 29, nr. tel.:(41) 2786181, 
2786188, 2786285, fax: (41) 2786172, e-mail: 
wkukielce1@sow.mil.pl

Pamiętaj  
o odśnieżaniu chodnika!
Urząd Gminy w Górnie przypomina 

o odśnieżaniu chodników należących do 
właścicieli przyległych nieruchomości. 
I to właśnie oni odpowiadają za uprząt-
nięcie błota, śniegu oraz lodu z chodni-
ków a także za wypadki jakie mają miej-
sce na skutek nie odśnieżenia. Obowiązek 
ten ciąży w takim samym wymiarze na 
współwłaścicielach, użytkownikach wie-
czystych oraz zarządzających nierucho-
mością. 

Kwestie utrzymania porządku w gmi-
nie reguluje ustawa z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. To w tej ustawie znajdziemy niezbęd-
ne informacje na temat zadań własnych 
gminy w zakresie utrzymania porządku.

Dla upamiętnienia 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w SP 
w Woli Jachowej, odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła się wprowadze-
niem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. 

W SP Wola Jachowa

Obchody Narodowego  
Święta Niepodległości 

Montaż słowno – muzyczny, przygo-
towany przez Annę Sańpruch z ucznia-
mi klasy V, składał się z tekstu narratora, 
recytacji wierszy i pieśni patriotycznych. 
Niezapomniane wrażenie stworzyli 
chłopcy ubrani w szare mundury i czapki 
z orzełkiem szczególnie, kiedy śpiewali: 
„Maszerują strzelcy...

Dziewczynki, ubrane w białe bluzki 
z przypiętymi biało-czerwonymi koty-

lionami, pięknie recytowały wiersze na 
tle dekoracji prezentującej postacie bo-
haterów walczących o niepodległość. 

Akademia zakończyła się odśpiewa-
niem hymnu szkoły i wyprowadzeniem 
sztandaru. Na zakończenie, dyrektor 
Jerzy Snopek podkreślił ogromne zna-
czenie Święta Niepodległości. Wszyscy 
uczestnicy – występujący i widzowie – 
wykazali się patriotyczną postawą. J.S.


