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Z sesji Rady Gminy

„Romowie – przyszłość bez uprzedzeń”

Wspieramy bezrobotnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie informuje, że w styczniu 

2011 roku rozpoczęto realizację projektu systemowego pt. “Aktywizacja społecz-
no-zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezro-
botnych z terenu Gminy Górno, w tym osób niepełnosprawnych. Projekt skierowa-
ny jest do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje za-
wodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć 
motywację do poszukiwania zatrudnienia. 

Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Grzegorz Świercz przemawia na sesji Rady 
Gminy - 18 maja br.

Górno w ROT
Kontrowersyjne wystąpienie radnego

Radni Rady Gminy w Górnie obradowali na przedświątecznej sesji 19 
kwietnia, podejmując kilka ważnych decyzji. M.in. postanowili o przystąpieniu 
gminy do Regionalnej Organizacji Turystycznej, ustalili opłaty za świadczenia 
Gminnego Przedszkola w Cedzynie, ustalili plan sieci oraz granice obwodów 
publicznych szkół a także wprowadzili zmiany do gminnych programów prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwalkoholowego.

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Skiba, witając jej 
uczestników z wójtem Przemysławem 
Łysakiem. Po zatwierdzeniu porządku 
obrad, radni przeszli do jego realizacji.

Rada przyjęła uchwały w spra-
wach:

- zmian w budżecie gminy – zwięk-
szono dochody o blisko 266 tys. zł 
w związku z dotacją unijną na aktywi-
zację społeczno-zawodową osób bez-
robotnych oraz realizację programu 
Rolniczej Akademii Przedsiębiorczości 
w Skorzeszycach. O ww. kwotę zwięk-
szono wydatki budżetowe na wspomnia-
ne cele. Rada dokonała również przenie-
sień środków między działami, m.in. 239 
tys. zł, zaoszczędzonych na przetargach, 
przeznaczy się na remonty dróg gmin-
nych oraz 30 tys. zł na: odwodnienie te-

renu, dodatkowe ogrodzenie (piłkołapy) 
i uzupełnienie granulatu na boisku „Or-
lik” w Radlinie.

ROMANIPEN
Tak nazwaliśmy szkolny projekt 

edukacyjny w ramach ogólnopolskie-
go projektu „Romowie - przyszłość bez 
uprzedzeń” Patronat honorowy nad 
projektem objęli świętokrzyski kurator 
oświaty i wójt gminy Górno.

Społeczność Gimnazjum w Woli Ja-
chowej zaprosiła na spotkanie z kulturą 
romską 21 marca 2011r. Wtedy odbyło 
się podsumowanie projektu i został za-
prezentowany, licznie zgromadzonej pu-
bliczności, spektakl pt. : „ TEŁ NANGO 
BOLIBEN” ( Pod gołym niebem…).

Fragment spektaklu w szkole w Woli Jachowej.
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- wydzierżawienia nieruchomości 
w Cedzynie (0,3430 ha) pod teren rekre-
acyjny, na okres 10 lat,

- przystąpienia gminy Górno do Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej – by, 
jako jej członek, korzystać z programów 
i przedsięwzięć promujących region i gmi-
nę. Warto dodać, że jako jedyna w okolicy 
gmina nie byliśmy jej członkiem.

- ustalenia wysokości opłaty za świad-
czenia prowadzonego przez gminę przed-
szkola gminnego w Cedzynie – szczegóły 
u dyrektora placówki,

- zmiany uchwały, w związku z reali-
zowanym projektem unijnym, określają-
cej wysokość dodatków, nagród i wypła-
cania dodatku mieszkaniowego nauczy-
cielom zatrudnionym na terenie gminy,

- ustalenia planu sieci oraz granic ob-
wodów publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów w gminie – warto podać, iż 
Radlin, należący dotychczas do obwodu 
gimnazjum w Bęczkowie, przeniesiono 
do obwodu gimnazjum w Górnie. Ponadto 
uzupełniono poprzednią uchwałę w tej spra-
wie, z 1990 r., w której nie ujęto wszystkich 
miejscowości,

- zmiany w składzie Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Turystyki RG – 
uwzględniono rezygnację Jacka Krajcarza 
z prac w tej komisji,

- zmian do programów przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz przeciw-
alkoholowego – nowe brzmienie uchwał 
dotyczy źródeł finansowania, 

Radni przyjęli sprawozdanie z realiza-
cji „Programu współpracy gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi” i podmiotami 
określonymi w ustawie „o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie”.

W kolejnym punkcie obrad, wójt złożył 
obszerną informację ze swojej działalności 
między sesjami Rady Gminy (o ważniej-
szych przedsięwzięciach informowaliśmy 
w poprzednim numerze „Gołoborza”). 
Sporo miejsca poświęcił ustaleniom komi-
sji objazdowej (23 marca i 6 kwietnia br.), 
oceniającej stan dróg gminnych po minio-
nej zimie. Komisja przyjęła około 100 in-
terwencji mieszkańców dotyczących tych 
dróg. - Gdyby podzielić środki gminne na 
remont tych dróg - mówił wójt - na każde 
zadanie przypadłoby... niecałe 500 złotych.

 Z powodu braku pieniędzy w budżecie 
gminy, trzeba będzie się skupić na wybra-
nych priorytetach...

Relacjonując objazd, wójt przytoczył 
anegdotyczne zdarzenie: na drodze gmin-
nej Wola Jachowa – Górno Parcele – Kraj-
no Parcele samochód z wójtem i komisją 
ugrzązł w dziurze i tkwił tam półtorej go-
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dziny do czasu wyciągnięcia go przez cią-
gnik siodłowy. To świadczy jakie są drogi 
w gminie i jaki wysiłek jest potrzeby, by 
doprowadzić je do przyzwoitego stanu.

Wójt poinformował jednocześnie o pod-
pisaniu, jako pierwsi w województwie, 
umowy z wojewodą świętokrzyskim na 
dofinansowanie modernizacji drogi Krajno 
Parcele – Bęczków, w ramach programu 
„schetynówek”, oraz o przygotowaniach do 
zamknięcia drogi w Cedzynie (w kierunku 
Leszczyn), w związku z realizowaną tam 
inwestycją na drodze krajowej nr 74.

Wójt poinformował o wizycie, wspól-
nie z wiceprzewodniczącym RG Janem 
Zielonką, w dyrekcji Zakładu Transportu 
Miejskiego w Kielcach, gdzie z powodze-
niem wnioskowano zmiany w godzinach 
kursowania autobusów MPK w gminie. 
Przy okazji jeszcze jedna dobra wiadomość: 
w związku z zamknięciem drogi w Cedzy-
nie, trasa autobusu linii nr 106 pobiegnie 
objazdem przez Radlin i Leszczyny, bez 
dodatkowych opłat ze strony gminy.

- Są problemy z budową drogi gmin-
nej w Krajnie, na którą zarezerwowaliśmy 
w budżecie gminy pół miliona złotych – 
mówił wójt. Jest to droga „ślepa”: powstaje 
3-metrowy pasek asfaltu, bez odwodnienia. 
Budowa drogi w tej technologii jest pozba-
wiona sensu, chyba zrezygnujemy z tej in-
westycji.

- Ale nie znaczy to, że będzie ona cał-
kowicie zaniechana – uzupełnił przewodni-
czący Rady Gminy Grzegorz Skiba. Tę in-
westycję zatwierdziła bowiem poprzednia 
i obecna rada. Jednakże w obecnej techno-
logii budowa faktycznie nie ma sensu, bo ta 
droga „spłynie”.

Gospodarz gminy poinformował także 
o przeniesieniu kwoty 61 tys. zł, zaoszczę-
dzonej w postępowaniu przetargowym (re-
mont Gminnego Domu Kultury w Krajnie) 
– na remont mieszkania w Domu Nauczy-
ciela w Bęczkowie z przeznaczeniem na 
dodatkowe sale lekcyjne.

Wójt nawiązał także do prac przy pla-
nach zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Są one opóźnione ze względu na 
wnoszone zmiany, stąd sporo aneksów. Na 
13 planów, 6 jest obecnie do sprawdzenia. 

W ramach interpelacji i wolnych wnio-
sków głos zabrali: Jan Zielonka, Jan Si-
kora, Emil Machul, Aneta Dudzik, Stani-
sław Cedro, Tadeusz Kmieć, Renata Mo-
chocka, Teresa Szlufik, Stanisław Anioł, 
Tomasz Tofil, Andrzej Łakomiec i Grze-
gorz Skiba, poruszając ważne problemy 
gminy oraz swoich sołectw. Dotyczyły one 
m.in.: konieczności powołania animatora 
sportu na boisku „Orlik” w Radlinie, ozna-

kowań posesji, dojazdu do gospodarstw 
w Cedzynie – Góra, blokowania inwestycji 
kanalizacyjnych w Skorzeszycach, remon-
tów dróg gminnych, oświetlenia, zaopa-
trzenia w wodę i budowy nowego ujęcia 
w Krajnie (przy współudziale gminy Bie-
liny), niewłaściwego składowania resztek 
asfaltu po remontowanej drodze w Górnie 
Parcelach.

Polemicznie zabrzmiały zwłaszcza sło-
wa Jana Zielonki dotyczące przygotowy-
wanej inwestycji w Skorzeszycach: - Budo-
wa oczyszczalni, to sprawa bardzo pilna - 
mówił radny. Wszyscy niecierpliwie na nią 
czekamy, bo toniemy w ściekach ! Niech 
pan wójt wypowie się na ten temat defini-
tywnie, bo mamy za mało informacji !

- Na temat oczyszczalni - ripostował 
wójt - wypowiadam się na każdej sesji, 
mówię o tym na zebraniach wiejskich, nie 
można więc twierdzić, że mieszkańcy są 
niedoinformowani. Wysłałem pismo do 
firmy „Prokom”, która opracowuje raport 
oddziaływania na środowisko niezbędny 
do wydania decyzji środowiskowej. Skie-
rowaliśmy także prośbę do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska o przesunię-
cie terminu przekazania raportu do końca 
lipca tego roku.

Wypowiedź uzupełniła kierownik Re-
feratu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju 
Infrastruktury Barbara Wołczyk: - Opóź-
nienia w wydaniu decyzji są także efektem 
skarg pisanych do RDOŚ m.in. przez jedną 
z mieszkanek Skorzeszyc, której grunt są-
siaduje z terenem oczyszczalni. Wnosi ona 
kolejne zastrzeżenia i żądania, które opóź-
niają uzyskanie decyzji administracyjnych 
na budowę oczyszczalni. Brak pozwolenia 
na budowę oczyszczalni skutkuje niemożli-
wością uzyskania pozwolenia na realizację 
pozostałych projektów budowy kanaliza-
cji.

- Dojdzie do tego - dodał wójt - że bę-
dziemy musieli zapłacić za projekty kana-
lizacji w Krajnie, Górnie, Woli Jachowej, 
Skorzeszycach, nie mając oczyszczalni.

Kontrowersyjną wypowiedź zaprezen-
tował na sesji radny Andrzej Łakomiec, 
stwierdzając, że – jak głosi plotka – na-
uczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Leszczynach namawiają rodziców, żeby 
nie posyłali dzieci do gimnazjum w Bęcz-
kowie, bo tam jest patologia. (Jak się do-
wiadujemy, wypowiedź ukazała się w Echu 
Dnia i wywołała oburzenie mieszkańców 
Bęczkowa oraz nauczycieli w Leszczynach. 
Wójt gminy skierował pismo do szkoły 
z prośbą o wyjaśnienie tych zarzutów).

W dalszej części sesji wójt a także kie-
rownik ZUK i kierownik Referatu Budow-
nictwa ustosunkowali się do pozostałych 
problemów zgłoszonych w ramach inter-
pelacji.

Na zakończenie obrad wójt i przewod-
niczący Rady Gminy złożyli uczestnikom 
sesji serdeczne życzenia świąteczne. 

(Kos.)

dokończenie ze str. 1
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Po trwającej 3 miesiące rekrutacji do 
projektu zostało zakwalifikowanych 20 
bezrobotnych osób z terenu gminy Gór-
no, w tym 2 osoby posiadające orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. Uczestni-
cy podpisali kontrakty socjalne. Są już 
po pierwszym spotkaniu z psychologiem, 
które odbyło się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Górnie. Celem prowa-

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspieramy bezrobotnych
dokończenie ze str. 1

dzonych zajęć jest poprawienie umiejęt-
ności komunikacyjnych oraz zwiększenie 
motywacji do poszukiwania zatrudnienia 
na rynku pracy. Uczestnicy zostaną także 
objęci grupowym i indywidualnym do-
radztwem zawodowym, którego celem 
jest zwiększenie umiejętności aktyw-
nego poszukiwania i poruszania się po 
rynku pracy. W ramach projektu zostaną 

zorganizowane również kursy zawodo-
we, odpowiadające zainteresowaniom  
i potrzebom uczestników, których ukoń-
czenie będzie potwierdzone certyfikata-
mi. Podczas spotkań beneficjenci mają 
zapewniony poczęstunek oraz pomoce 
dydaktyczne. Zostaną również objęci 
wsparciem GOPS w postaci 3 zasiłków 
celowych dla poprawy warunków mate-
rialno-bytowych. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny.

Danuta Sobczyk  
– koordynator projektu

Sesja Rady Gminy z udziałem wicemarszałka województwa Grzegorza Świercza

Wśród 12 gmin, które takie dofinanso-
wanie otrzymały, Górno wyróżniono naj-
wyższą kwotą. – To oznacza – mówił na sesji 
Grzegorz Świercz, że doceniamy sukcesy 
gminy. Wasi przedstawiciele często goszczą 
w Urzędzie Marszałkowskim i dobrze potra-
fią argumentować swoje potrzeby. Dlatego 
nie wykluczamy pomocy w inwestycjach 
drogowych, infrastrukturze gminnej, w roz-
woju turystyki na waszym terenie. Turystyka, 
na którą stawiacie, to dobre rozwiązanie dla 
gminy, potraficie dobrze ocenić swoje możli-
wości w tej dziedzinie.

Wicemarszałek nawiązał także do kło-
potów z remontem zalewu w Cedzynie, ale 
podkreślił, że władze województwa mocno 
się zastanawiają jak rozwiązać ten problem. 
- Cedzyna - podkreślał Grzegorz Świercz – to 
inwestycja priorytetowa dla rozwoju turysty-
ki, to także zaplecze rekreacyjne kielczan.

Radni i sołtysi dobrze wykorzystali wizy-
tę przedstawiciela władzy i zadali mu sporo 
interesujących, często niełatwych pytań: czy 
uda się oświetlić punkt widokowy w Kraj-
nie, czy są szanse na otrzymanie środków 
na dokończenie budowy szkoły w Cedzynie, 
na budowę chodnika w Leszczynach, pytano 
o szansę budowy przepustu drogowego na 
drodze Kielce – Łagów, by ułatwić dojazd 
do pól. Gość ustosunkował się do tych pytań, 
obiecując ich analizę. Poprosił, by niektóre 
z nich sformułować na piśmie.

Gospodarze gminy podziękowali wice-
marszałkowi za wizytę, za piękny dar dla 
strażaków oraz polecili gminę Górno jego 
pamięci.

Radni przeszli następnie do zatwierdza-
nia porządku obrad, co nie było takie łatwe, 

albowiem radny Władysław Kowalczyk 
wnioskował o skreślenie - z projektu porząd-
ku - zmiany w uchwale w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej na lata: 2011-2020. 
Rzecz miała dotyczyć ograniczenia inwesty-
cji z powodu wypłat dla administracji Urzędu 
Gminy. Sprzeciwili się temu wójt oraz skarb-
nik gminy, twierdząc, że kasa gminy jest pu-
sta i na pobory dla nauczycieli, wypłacone 
z kilkudniowym opóźnieniem, trzeba było 
zaciągnąć krótkoterminowy kredyt. Wniosek 
radnego, po dość burzliwej dyskusji, Rada 
odrzuciła, przyjmując porządek obrad.

Radni zajęli się zmianami w budżecie 
gminy, polegające na sprostowaniu jednej 
z uchwał, na wniosek Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, zdaniem której dotacje dla gminy 
zostały rozdysponowane niezgodnie z prze-
pisami formalnymi. I w tym punkcie doszło 
do nerwowej wymiany zdań, m.in. między 
radnym Janem Sikorą a skarbnikiem gminy 
Henrykiem Opalińskim. W końcu jednak 
radni przegłosowali uchwałę. 

Rada przyjęła również uchwały w sprawach:
- szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na 
raty należności pieniężnych gminy oraz jej 
jednostek organizacyjnych,

- ustalania wysokości zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych i sołtysów.

Wójt gminy złożył następnie informację 
ze swojej pracy między sesjami Rady Gminy, 
informując o uczestnictwie w wielu ważnych 
dla gminy wydarzeniach, m.in. o oddaniu 
drogi gminnej: Cedzyna – Wola Kopcowa, 
o spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim 
w sprawie uznania Skorzeszyc jako aglome-
racji, o zakończeniu kontroli RIO, o zebraniu 

wiejskim w Krajnie Zagórzu dotyczącym 
m.in. informacji o odstąpieniu od przebudo-
wy drogi w tej miejscowości  (na ten temat 
piszemy oddzielnie), o uzyskaniu pozwolenia 
na budowę drugiego kontenera mieszkalne-
go dla mieszkańców locum po starej szkole 
w Radlinie, o decyzji Zarządu Transportu 
Miejskiego w Kielcach, na wniosek wójta, 
w sprawie zmian godzin kursowania autobu-
su MPK, linii 43, jak też o spotkaniu z posła-
mi PIS w Górnie.

Uzupełniając tę informację, kierownik 
GOPS Danuta Sobczyk poinformowała 
o bezpłatnym kursie komputerowym, zorga-
nizowanym przez Świętokrzyskie Centrum 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
w ramach funduszy europejskich, dla 8 bez-
robotnych osób z naszej gminy.

W interpelacjach głos zabrali: Wacław 
Banak, Czesław Dudek, Emil Machul, Do-
rota Kot, Grzegorz Skiba, Marian Szlufik, 
Marian Grzegolec, Edward Waldon, Sta-
nisław Anioł, Cecylia Krawczyk, Andrzej 
Łakomiec, Tomasz Tofil i  Aneta Dudzik, 
podnosząc problemy swoich sołectw i gminy. 
Ustosunkowali się do nich: wójt gminy, prze-
wodniczący Rady Gminy, wice- wójt gminy 
a także pracownicy UG. Większość proble-
mów dotyczyła remontu i budowy dróg, 
przygotowań do projektowania oczyszczal-
ni ścieków i kanalizacji w Skorzeszycach, 
konserwacji na boisku „Orlik” w Radlinie, 
problemu z murawą na stadionie GKS Gór-
no. Ciekawą informację przekazał kierownik 
ZUK Marek Kitliński: oczyszczalnia ście-
ków w Cedzynie przez całą dobę przyjmuje 
zużyty sprzęt elektroniczny, dzięki czemu 
mniej tych urządzeń może się znaleźć na 
„dzikich wysypiskach”.

Radni i sołtysi podziękowali wójtowi za 
nowe inwestycje (głównie drogowe) w ich 
miejscowościach, ale także za zlikwidowa-
nie problemu nadmiernej liczby uciążliwych 
psów na posesji jednej z mieszkanek Górna.

Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję 
zakończono. 

Doniosłe decyzje !
Z udziałem wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Grzegorza Świercza 

obradowała, 18 maja br., Rada Gminy w Górnie. Marszałek przywiózł dla gmi-
ny dobre wieści: Zarząd Województwa, na ostatnim posiedzeniu, podjął decyzję 
o przyznaniu OSP w Woli Jachowej dotacji w wysokości 150 tys. zł na dofinansowa-
nie zakupu samochodu strażackiego.

(Kos.)
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„Romowie – przyszłość bez uprzedzeń”

Znużeni ohydną zimą …

ROMANIPEN

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu z wójtem gminy Przemysła-
wem Łysakiem.

W konkursie wzięło udział szesnastu 
zwycięzców szkolnych etapów konkursu or-
tograficznego z ośmiu szkół podstawowych, 
z klas IV – VI , z terenu gminy Górno.

Celem konkursu jest między innymi: 
kształtowanie umiejętności wykorzystania wie-
dzy w praktyce poprzez utrwalanie zasad or-
tograficznych i stosowanie ich w codziennych 
sytuacjach, doskonalenie umiejętności posłu-
giwania się językiem ojczystym, integracja 
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

dokończenie ze str. 1

Scenariusz przedstawienia opracowała 
Izabela Kaleta - opiekunka Szkolnego Te-
atru CDN i koordynator projektu. Powstał 
pod wpływem inspiracji dwiema książkami 
o charakterze wspomnieniowym: „Demony 
cudzego strachu”- Jerzego Ficowskiego „ 
Ptak umarłych”- Edwarda Dębickiego .

Od wielu lat w gimnazjum w Woli Ja-
chowej prowadzi edukację wielokulturową, 
by uczyć młodzież szeroko pojętej tolerancji, 
przygotowywać ją do życia w społeczeństwie 
zróżnicowanym etnicznie i kulturowo…

Działania projektu to również próba 
wyrwania z niepamięci historii Romów, ich 
zwyczajów, obyczajów.

Jest to także sposób na przełamanie uprze-
dzeń…Edward Dębicki - poeta, pisarz, który za-
smakował życia taborowego, powiedział kiedyś, 
że w mentalności społecznej funkcjonują dwa 
stereotypy Roma: romantyczno-jarmarczno- 
operetkowy i człowieka z marginesu społeczne-
go. A przecież w kulturze romskiej są ogromne 
pokłady: dobra, piękna, prawdy…, a więc tych 
uniwersalnych wartości, które powinniśmy pro-
pagować, zwłaszcza wśród młodzieży. 

W swoich wypowiedziach podkreślał to 
ks. prof. Józef Tischner:

„(…) Oto lud, który nie ma swojego 
miejsca na ziemi. Nawet Żydzi mieli swoją 

Ziemię Obiecaną, a Cyganie - nie; gdziekol-
wiek byli, nie byli u siebie. Ten lud nie ma 
także swojej pisanej historii, swojej pamięci 
historycznej. (…) Czym jest przeszłość tego 
ludu? Jest rzeką krwi i łez. Lud ów nie wie, 
czym jest prawo w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Jego prawem jest obyczaj ojców. 
Podstawową więzią jest więź rodowa. I taki 
lud trwa między nam przez wieki. Czy nie 
graniczy to z cudem?”

”ROMANIPEN” to inicjatywa, której dzia-
łania wpisują się w ogólnopolski projekt: „Ro-
mowie - przyszłość bez uprzedzeń” a współfi-
nansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego realizację rozpoczęto we wrześniu 
2010 r., ale największa intensywność działań 
przypadła na miesiące od grudnia do marca. 
Powołane zostały grupy eksperckie, w któ-
rych pracowali uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli.

Grupa rekonstrukcji historycznej - 
uczniów klasy 3a oraz 2b pod opieką Anny 
Dziewięckiej i Bernadety Mechelewskiej, 
wykonywała elementy scenografii, rekwizyty, 
wystawki, np. „Cyganie w sztuce”, opisy wo-
zów, namiotów, tańca, muzyki, wróżbiarstwa. 

Grupa teatralna, nad którą opiekę spra-
wuję Izabela Kaleta, liczy 37 ochotników (33 
aktorów wyłonionych w castingu i 4 techni-

ków). Na próbach sztuki „ Teł nango boli-
ben” spędzili oni ponad 50 godzin, w ramach 
których były: ćwiczenia dykcyjne i dramo-
we, próby tzw. „stolikowe”, tj. analiza tekstu 
scenariusza, interpretacja głosowa postaci, 
ćwiczenia śpiewu i tańca.

Grupa informacji naukowej, uczniów klas 
1a, 1b, pod opieką Renaty Chwalik, Anny 
Nawary, Urszuli Raczyńskiej, gromadziła 
i opracowywała informacje do prezentacji 
multimedialnych i wykonywała je.

Grupa promocji i reklamy - uczniowie 
klasy 3b pod okiem Anny Zygadlewicz - 
Karpety, opracowała i wykonała zaproszenia 
i afisze.

Nad grupa plastyczną - ochotników, roz-
toczyła opiekę Lucyna Januszek. Ci zaś wy-
konywali biżuterię typu: bransolety, korale, 
kolczyki, wisiory- według własnej inwencji. 

Przed grupą kulinarną postawiono zada-
nie odtworzenia cech charakterystycznych 
dla kuchni romskiej. Uczniowie klasy 2a 
wraz z Jolantą Ksel i Jolantą Czerwiak 
wyszukali przepisy, wykonali wystawkę oraz 
przygotowali do degustacji tradycyjne potra-
wy cygańskie.

Wszystkim, dzięki którym możliwa się 
stała realizacja projektu, a więc przywołanie 
w wyobraźni Romano Drom, zapachu dymu 
i lasu, twarzy i rozmów ludzi, melodii pieśni 
cygańskich, tego co umarło wraz z dymem 
ostatniego taborowego ogniska serdecznie 
dziękuje w imieniu społeczności gimnazjum 
w Woli Jachowej dyrektor.

Jolanta Czerwiak

Eliminacje rozpoczął Krzysztof Kołtun 
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Radlinie, 
który krótko powitał zebranych: uczestników 
dyktanda, ich opiekunów – nauczycieli języka 
polskiego, komisję i przybyłych gości. Uczest-
nicy pisali dyktando, autorstwa Iwony Gał-
kiewicz. Prace sprawdzała niezależna komisja 
w składzie: Wioletta Krawczyk, Anna Radek 
– nauczycielki języka polskiego z gimnazjum 
w Bęczkowie i Jolanta Sobieraj – nauczyciel-
ka języka polskiego ze SP w Radlinie.

uczniowie cieszyli się zasłużoną przerwą, któ-
rą umilił występ czwartoklasistów z SP w Ra-
dlinie oraz skromny poczęstunek na słodko. 
Uczniowie z klasy IV przygotowali zabawne 
skecze i piosenki dotyczące ortografii, któ-
re pomagają w zapamiętaniu trudnych zasad 
pisowni polskiej. Gości uhonorowano kawą 
i herbatą oraz pysznymi ciastami upieczonymi 
przez rodziców z Radlina.

Po długich i trudnych obradach komisja 
wyłoniła niekwestionowanych zwycięzców: 
tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii tego-
rocznej edycji otrzymał uczeń SP w Bęczko-
wie – Wojciech Koczkodaj, przygotowywany 
przez polonistkę Katarzynę Tarwacką, wice-
mistrzem została uczennica SP w Krajnie – 
Emilia Skowron, którą języka polskiego uczy 
Agnieszka Machocka, III miejsce zajął uczeń 
ze szkoły w Cedzynie – Bartosz Dziedzic, któ-
ry zawdzięcza swe umiejętności Małgorzacie 
Zając.

Wszyscy uczniowie, biorący udział w kon-
kursie, otrzymali nagrody książkowe, dyplomy 
i drobne upominki ufundowane przez gminę 
Górno oraz wydawnictwa WSiP, MAC i Nowa 
Era. Sponsorom bardzo dziękujemy!

Podziękowania kierujemy także dla rodzi-
ców: Ewy Krajcarz, Anety Prachtor, Edyty 
Ludwiczak, Małgorzaty Tutaj oraz Grzego-
rza Kwiecińskiego za przygotowanie ciast dla 
gości i opiekunów. 

W obsłudze imprezy pomagała Elżbieta 
Zaniuk, działająca w Radzie Rodziców w kl. 
II, zdjęcia wykonała Aneta Stąporek – Twar-
dy, którym organizatorki serdecznie dziękują.

Iwona Gałkiewicz

VII edycja Gminnego  
Konkursu Ortograficznego

Dyktando, mó-
wiące o urokach 
nadchodzącej wiosny 
i ohydzie kończącej 
się zimy, wcale nie 
było łatwe. Jednakże, 
jak zauważają orga-
nizatorki konkursu, 
Iwona Gałkiewicz 
i Małgorzata Śli-
wińska, z roku na rok 
rośnie poziom umie-
jętności uczestników. 
Komisja konkursowa 
nie miała więc łatwe-
go zadania. W cza-
sie, gdy obradowała, 

W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie, w połowie kwietnia, odbyły się 
coroczne zmagania z zawiłościami ortografii polskiej.
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X Gminny Konkurs Recytatorski

Tegoroczne siódme już Święto 
Kwitnącej Wiśni, przygotowane przez 
władze Ożarowa w miejscowości Nowe, 
przyciągnęło mieszkańców tego regionu 
a także przedstawicieli gmin z powiatu 
kieleckiego. Bo też program całodnio-
wego festynu był bardzo urozmaicony.

Odbyło się seminarium wiśniowe, 
prowadzone przez naukowców z Instytu-
tu Ogrodnictwa w Skierniewicach, otwar-
to osadę średniowieczną, były występy 
zespołów artystycznych oraz – na koniec 
– zabawa taneczna. 

Święto miało także akcenty z naszej 
gminy: przyjechało osiem pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej, 
które wystąpiły w konkursie na najsmacz-
niejszą potrawę regionalną. Nasze panie 
spisały się bardzo dzielnie, bo zdobyły 
w tym konkursie wyróżnienie za kiszoną 
kapustę na śmietanie, o nazwie „wolanec-
ka” oraz za żeberka zapiekane z cebulą 
i ziemniakami tartymi.

Dodajmy, że jest to już kolejne wyróż-
nienie za pyszności przygotowane przez 
członkinie KGW z Woli Jachowej, m.in. 
przez Małgorzatę Satro i Barbarę Tam-
borską. W ub. latach takie wyróżnienia 
panie otrzymały na imprezach powiato-
wych, m.in. w Kielcach. Sukcesy KGW 
to dobra promocja naszej gminy. Tak trzy-
mać ! (Kos.)

Panie z KGW  
Wola Jachowa  
uhonorowane  

na Święcie  
Kwitnącej Wiśni

Wśród gości zaproszonych na kon-
kurs przybyli m.in.: przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Skiba, wicewójt 
Paweł Marwicki oraz przedstawiciele 
sponsorów: Stowarzyszenia św. Jacka 
z przewodniczącym Mariuszem Dyraga, 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, Te-
atru i. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 
Rady Rodziców, Piekarni w Leszczynach 
p. Kubiec, sklepu spożywczego w tej 
miejscowości p. Gilów oraz mieszkaniec 
Leszczyn Leszka Ruchwa.

Każda ze szkół wystawiła swoją, kil-
kuosobową reprezentację, która zaprezen-
towała skecz, przedstawienie kabaretowe 
lub humorystyczną scenkę, często wzbo-

„Szkoła na wesoło”
Kolejny, jubileuszowy już, Gminny Konkurs Recytatorski odbył się 29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Leszczy-

nach. Jego uczestników, ze wszystkich szkół podstawowych w gminie, oraz gości honorowych powitała dyrektor szkoły 
Adela Iwańska, a z zasadami konkursu zapoznała uczestników jego pomysłodawczyni – Anna Wiecha.

gaconą oprawą muzyczną. Tematyka do-
tyczyła głównie czasów współczesnych, 
przedstawionych humorystycznie, nie 
pozbawionych ironicznego spojrzenia na 
rzeczywistość.

Jury, pod przewodnictwem wicewój-
ta Pawła Marwickiego, w skład które-
go weszli m.in. aktorzy Teatru „Kubuś: 
Małgorzata i Andrzej Kuba Sielscy, dr 
Ewa Bobrowska oraz dr Norbert Radek 
z Politechniki Świętokrzyskiej, przyjaciel 
szkoły, nie miało łatwego zadania, albo-
wiem zaprezentowane programy były na 
wysokim poziomie i spełniły założenia 
konkursu. W końcu jednak uzgodniono 
werdykt: I miejsce zajęła Szkoła Pod-

stawowa z Krajna – opieka Agnieszka 
Mochocka, II – SP w Skorzeszycch (Te-
resa Ozga), III – SP Wola Jachowa (Ro-
bert Piotrowski). Wyróżniono także SP 
w Cedzynie (Małgorzata Zając).

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody 
rzeczowe i książkowe. Wszyscy uczestni-
cy konkursu zostali obdarowani gadżeta-
mi przygotowanymi przez sponsorów.

W trakcie kiedy obradowało jury, 
Andrzej Kuba Sielski z Teatru „Kubuś” 
przeprowadził z uczestnikami konkursu 
zajęcia warsztatowe, kładąc nacisk na 
pantomimę. Śmiechu było sporo, młodzi 
aktorzy, przy okazji, poznali podstawy 
gry na scenie. (J.)
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Pakiet zmian wypracowali wspólnie 
przedstawiciele gmin, powiatów i wo-
jewództw, zasiadający w zespole opi-
niodawczo-doradczym do spraw statusu 
zawodowego nauczycieli, powołanym 
przez ministra edukacji. Jak wynika z in-
formacji gazety, zmiany mają zostać za-
prezentowane na najbliższym posiedze-
niu zespołu.

Karta Nauczyciela do zmiany ?
Nie 78, a 52 dni robocze urlopu w roku dla nauczycieli, a dla przedszkolanek 

tylko 35 dni. To jedna z propozycji zmian w Karcie Nauczyciela - dowiedział się 
„Dziennik Gazeta Prawna”.

Kolejna nowość, jaką proponują, to ta, 
że podwyżki i awans mają być zależne od 
faktycznego wzrostu jakości nauczania. 
Poza tym Karta Nauczyciela ma obejmo-
wać wyłącznie osoby bezpośrednio zaan-
gażowane w proces dydaktyczny i reali-
zujący z dziećmi podstawę programową. 
Ale dyrektorów szkół już nie, chyba że 
także prowadzą lekcje z uczniami.

Drugi rok kontynuowany jest projekt edu-
kacyjny, pt. „Edukacja przedszkolna - piękne 
dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie”. 
W 6 punktach przedszkolnych: w Krajnie, 
Bęczkowie, Leszczynach, Radlinie, Skorze-
szycach i Woli Jachowej oraz w Gminnym 
Przedszkolu w Cedzynie wychowaniem 
przedszkolnym objęto 148 dzieci w wieku od 
3 do 5 lat. Edukacja odbywa się przez 5 dni 
w tygodniu. Sale przedszkolne wyposażone 
są w nowe meble, zabawki i pomoce dydak-
tyczne. Dzieci raz, w miesiącu, wyjeżdżają 
do kina lub Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 
w Kielcach. Zapewnioną mają ponadto opie-
kę psychologiczną i logopedyczną. Projekt 
opiewa na kwotę 1.549.384 zł. 

Od lutego br. wszystkie szkoły podstawo-
we realizują projekt „Indywidualizacja na-
uczania”, który skierowany jest do uczniów 
klas I - III. Uczestniczą oni w zajęciach: dla 
dzieci ze specyficznymi trudnościami w czy-
taniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościa-
mi w zdobywaniu umiejętności matema-
tycznych, logopedycznych dla dzieci z za-
burzeniami mowy, gimnastyki korekcyjnej 
dla dzieci z wadami postawy, rozwijających 
zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk matematyczno - przyrodniczych, rozwi-
jających zainteresowania uczniów szczegól-
nie uzdolnionych ze szczególnym uwzględ-
nieniem nauk humanistycznych. Ponadto 
została doposażona baza dydaktyczna szkół. 
W projekcie tym zaplanowano 3770 godzin 
zajęć edukacyjnych wspomagających rozwój 
uczniów. Ogólna wartość pozyskanych środ-
ków - 251 000 zł.

W ramach projektu „Wiedza i umiejętno-
ści, to super start do przyszłości” - „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych” wyposażono wszystkie 8 szkół 
podstawowych w 9 interaktywnych zesta-
wów multimedialnych (komputer przenośny, 
tablica interaktywna, projektor multimedial-
ny, oprogramowanie specjalistyczne), do-
posażono szkoły w pomoce dydaktyczne do 
matematyki i przyrody, zorganizowano zaję-
cia pozalekcyjne dla uczniów klas IV – VI, 
a także 2 wycieczki edukacyjne dla wszyst-
kich beneficjentów. Ogólna wartość projektu 
- 560 790 zł. 

 Trzeci już rok uczniowie klas I wszyst-
kich szkół podstawowych realizują zajęcia 
dodatkowe w ramach projektu” Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wie-
dzy” opartego na teorii inteligencji wielora-
kich amerykańskiego psychologa H. Gard-
nera, który wyróżnia 8 typów inteligencji: 

PO Kapitał Ludzki w gminie Górno

Nauczyciele z większą wiedzą  
- mądrzejsi uczniowie !

W bieżącym roku, w szkołach na terenie gminy Górno, realizuje się wiele przedsię-
wzięć, w tym 7 projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych.

językową, ruchową, matematyczno - logicz-
ną, wizualno - przestrzenną, przyrodniczą, 
muzyczną, interpersonalną, interpersonalną. 
W ramach projektu każda ze szkół otrzymała 
pomoce dydaktyczne na kwotę 8 000 zł, które 
wykorzystywane są w trakcie zajęć obowiąz-
kowych oraz na dodatkowych 50 godz. zajęć 
pozalekcyjnych.

W bieżącym roku szkolnym wszystkie 
szkoły podstawowe i gimnazja uczestniczą 
w projekcie pt.” Efektywny Nauczyciel – 
stworzenie systemu motywowania do inno-
wacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia 
nowych innowacyjnych programów, metod, 
technik i narzędzi nauczania”. . Beneficjenta-
mi są dyrektorzy i nauczyciele, którzy otrzy-
mali w swoich placówkach nowoczesny 
sprzęt multimedialny: tablicę interaktywną, 
projektor, laptop, głośniki i oprogramowanie 
dla każdej placówki. Ponadto wszyscy dyrek-
torzy, wraz z nauczycielem ze swojej szko-
ły, uczestniczyli w wizycie studyjnej, która 
odbyła się w szkołach w Finlandii. Kadra 
pedagogiczna uczestniczyła również w szko-
leniach dotyczących wykorzystania nowo-
czesnych środków multimedialnych w pracy 
dydaktycznej. 

Od września 2010 r. Szkoła Podstawowa 
im. S. Żeromskiego w Cedzynie realizuje 
Projekt „Rozszerzam własne horyzonty - co-
raz więcej wiem, umiem i rozumiem”. Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. W dodatkowych zajęciach 
biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. Za-
jęcia ukierunkowane są w szczególności 
na rozwój kompetencji kluczowych w ra-
mach koła języka angielskiego, ekologicz-
no - przyrodniczego, Młodego Matematyka, 
Informatycznego, zajęć logopedycznych 
i wyrównawczych z matematyki. W ramach 
projektu zaplanowano 4 tematyczne wyjazdy 
edukacyjne. Wartość projektu - 185 664 zł.  
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Skorzeszycach bierze udział w projek-
cie edukacyjnym p.n. EDUSCIENCE, 
który potrwa do 30 listopada br. Projekt 
skierowany jest do uczniów i nauczycie-
li z 250 losowo wybranych szkół w całej 
Polsce na wszystkich etapach kształcenia. 
 Głównym celem projektu jest zwiększenie 
zainteresowania podjęciem studiów na kie-
runkach o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki opartej na wiedzy uczniów i uczennic 
z całej Polski. 

 W ramach projektu powstanie nowocze-
sna platforma, na której umieszczone będą 
lekcje z zakresu: geografii, chemii, fizyki, in-
formatyki, języka angielskiego przygotowa-
ne przez pracowników naukowych Polskiej 
Akademii Nauk, zrzeszonych w Centrum Ba-
dań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytu-
tu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, 
Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań 
Kosmicznych. 

Pracom naukowców towarzyszyć będą 
nauczyciele praktycy pod okiem specjalistów 
metodyków. Dyrektor szkoły Lidia Rafalska 
oraz p. Joanna Białek będą współuczestni-
czyć w tworzeniu scenariuszy zajęć z zakre-
su edukacji wczesnoszkolnej oraz matematy-
ki z wykorzystaniem metod Colina Rose’a. 
Dzięki pomocy Polskiej Akademii Nauk, 
uczniowie będą mogli korzystać bezpośred-
nio z wiedzy naukowców zajmujących się 
na co dzień naukami przyrodniczymi, ma-
jącymi sukcesy na skalę międzynarodową. 
Młodzież biorąca udział w projekcie będzie 
miała okazję wziąć udział w bezpośrednich 
transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej 
na Spitsbergenie. 

Wszystkie zajęcia zmierzają do wyko-
rzystania i wdrażania najnowszej wiedzy 
nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz 
motywowania go do działania i poznawania 
z własnej inicjatywy. W tym celu każdy ze 
stworzonych e-programów zawierać bę-
dzie nowoczesne i skuteczne metody pracy 
z uczniem wypracowane we współpracy 
z Accelerated Learning Systems oraz Edu-
kacją Pro Futuro przy udziale światowej 
sławy eksperta w dziedzinie przyspieszo-
nego uczenia się oraz doradcy rządu brytyj-
skiego w dziedzinie edukacji Colina Rose.  
Nad techniczną stroną przedsięwzięcia pra-
cować będzie firma American Systems po-
siadająca duże doświadczenie w tworzeniu 
narzędzi e-learningowych.
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Kolejną wycieczką w ramach cyklu 
był wyjazd do Kielc i obejrzenie tam 
różnych ciekawych obiektów na specjal-
nie oznakowanym szlaku miejskim.

Realizacja zadania przebiegała 
w dwóch etapach: kilka dni wcześniej, 
w szkole, uczniowie poznali układ szla-
ku oraz obiekty na nim się znajdujące. 
Następnie losowali numery obiektów 
ze szlaku i każdy uczeń otrzymał zadanie 

„Poznaj i pokochaj”

Wycieczka do Kielc
Uczniowie starszych klas ze Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej uczestni-

czą, pod kierunkiem nauczyciela – przewodnika świętokrzyskiego Roberta Pio-
trowskiego, w cyklu zajęć „Poznaj i pokochaj”. Zajęcia te mają na celu poprzez 
udział w krótkich wycieczkach w najbliższe okolice, poznanie uroków naszego 
regionu i docenienie piękna naszej małej ojczyzny.

przygotowania krótkiej informacji o wy-
losowanych obiektach.

2 kwietnia cała grupa 10 uczniów 
udała się do Kielc, by przejść szlakiem 
miejskim, obejrzeć miasto i przy okazji 
przekazać zdobytą wcześniej wiedzę 
o poszczególnych obiektach. Marsz po 
Kielcach rozpoczął się od najstarszej 
części miasta, w okolicach kościoła św. 
Wojciecha, przebiegał przez prawie całe 

centrum, a zakończył się po ładnych kil-
ku godzinach na Placu Artystów, przy 
dziku Kiełku, którego kły miały przy-
czynić się do powstania nazwy miasta.

Warto zwrócić uwagę, że wycieczka 
miała miejsce w dniu szóstej rocznicy 
śmierci papieża Jana Pawła II i dlatego, 
korzystając z okazji, uczniowie znaleźli 
się przy pomniku Papieża – Polaka, aby 
tam oddać mu hołd.

Impreza była bardzo udana. Przyczy-
niła się do tego również piękna, wiosenna 
pogoda. Z pewnością Kielce dla tej gru-
py uczniów przestaną się kojarzyć tylko 
z bazarami, hipermarketami i McDonal-
d’s-em, a staną się miastem, które warto 
jeszcze odwiedzić, by znowu zobaczyć 
coś nowego i ciekawego. (R.P).

Inwestycje drogowe

Nowa droga w Cedzynie
Niedawno w naszej gminie odbył się odbiór odcinka nowej drogi gminnej: 

Cedzyna – Wola Kopcowa.
Wprawdzie odcinek asfaltowej dro-

gi jest niewielki – 160 metrów – ale 
bardzo przydatny i długo oczekiwany 
przez mieszkańców Cedzyny. Skróci on 
bowiem trasę oraz poprawi warunki ko-
munikacji z Kielcami. Nic więc dziwne-
go, że radna z sołectwa Cedzyna Aneta 
Dudzik oraz sołtys Cedzyny Tomasz 
Tofil, w imieniu mieszkańców, serdecz-
nie, na sesji Rady Gminy, podziękowali 
gospodarzom gminy za ten cenny, długo 
oczekiwany, dar.

Remont uciążliwy,  
ale bardzo potrzeby

Na początku maja zamknięto od-
cinek drogi powiatowej, od drogi kra-
jowej nr 74 w Cedzynie, w kierunku 
Leszczyn. Ma to związek z remontem 
tego skrzyżowania i doprowadzenia 
do niego (przez nowy wiadukt) nowo 

budowanej, od Kielc, trasy krajowej 
nr 74.

W związku z tą decyzją zorganizo-
wano objazd do Leszczyn drogą woje-
wódzką nr 745, przez Radlin. Tamtędy 
można także dojechać do hoteli położo-
nych w Cedzynie.

Jak nas poinformowano w kieleckim 
Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, prace potrwają co 
najmniej do końca czerwca. 

Na razie nie będzie  
drogi gminnej w Krajnie

Jak dowiadujemy się w Urzędzie 
Gminy w Górnie, na razie zrezygno-
wano z budowy drogi gminnej Krajno 
– Zagórze.

Decyzja ta jest podyktowana źle 
opracowanym projektem, nie uwzględ-
niającym dobrego podłoża dla tej drogi, 

brakiem odwodnienia rowów i prze-
pustów. To droga „ślepa”, o szerokości  
3 metrów, bez miejsc do wymijania i bez 
jakiegokolwiek dofinansowania z ze-
wnątrz. Żeby ją zrobić dobrze, należy 
dołożyć kilkaset tysięcy złotych. Mogło-
by to skutkować „spłynięciem” tej drogi, 
pozbawionej odwodnienia.

Wykonawca zgłasza od (UWAGA!) 
października 2010 r. konieczność wyko-
nania dodatkowych (kosztownych) prac 
i nie celowość wykonania drogi w zapro-
jektowanej technologii. 16 maja br. od-
było się w tej sprawie zebranie wiejskie.

Mówiono o tym dość szeroko na 
ostatniej sesji Rady Gminy (18 maja br.). 
Wójt Przemysław Łysak podkreślał, że 
choć są środki na ten cel, zarezerwowane 
w budżecie gminy, to jednak nie ma sensu 
ich inwestować w tak niepewną inwesty-
cję. Z kolei przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Skiba podkreślał, że obecna 
decyzja nie  znaczy, że gmina rezygnuje 
całkowicie z tego traktu. Decyzja uwa-
runkowana będzie jednak uzupełnieniem 
projektu, co wiąże się z wydatkami, na 
które gminy obecnie nie stać.
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Na tegorocznym, V Przeglądzie 
Teatrów Szkolnych w Języku Angiel-
skim nie mogło zabraknąć zespołu 
z Górna. Trzecioklasiści pod okiem 
Joanny Czernikiewicz - nauczycielki 
języka angielskiego, przygotowali sztu-
kę „The Princess and the Frog” w opar-
ciu o klasykę braci Grimm. Uczniowie, 
przedstawiając fragment znanej bajki 
wykazali się nie tylko znajomością języ-
ka angielskiego, ale również ogromnym 
talentem aktorskim.

V Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim

Prezes GKS Górno:

Wyróżnienie dla Górna
Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Górnie na V Przeglądzie Teatrów 

Szkolnych w Języku Angielskim w Kielcach – konkursie organizowanym przez 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwo MM Publi-
cations i Wojewódzki Dom Kultury.

Celem imprezy, organizowanej przez 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Wydawnictwo MM Pu-
blications i Wojewódzki Dom Kultu-
ry w Kielcach, było promowanie języka 
angielskiego wśród uczniów, w szcze-
gólności zaś popularyzacja innych mate-
riałów i sposobów nauki języka obcego 
oraz rozwijanie dziecięcych pasji.

Młodzi aktorzy ze Szkoły Podsta-
wowej w Górnie; Anna Anioł, Victoria 
Różycka, Patrycja Wojciechowska, 

Natalia Nogalska, Marta Grzego-
lec, Sabina Iwan, Katarzyna Michta, 
Agata Krzysiek, Karolina Grzegolec, 
Agnieszka Gajewska i Konrad Maj-
chrzak, przekazali publiczności zgro-
madzonej w Wojewódzkim Domu Kul-
tury ponadczasową prawdę, że w życiu 
najważniejsza jest miłość, dzięki której 
spełnić można swoje najskrytsze, nawet 
– wydawałoby się – niemożliwe do speł-
nienia marzenia.

Wielogodzinny trud włożony w przy-
gotowania opłacił się, uczniowie otrzy-
mali WYRÓŻNIENIE. Jest to ogromny 
sukces tych małych aktorów – zwłaszcza, 
że w przeglądzie wzięło udział blisko 
200 uczniów z 12 szkół podstawowych 
z całego województwa. O scenografię 
zadbały Ewa Stępniak i Ewelina Ba-
ran.   (J.Cz.)

Zdaniem prezesa GKS, płytę należy 
zmodernizować – nawieźć nowej ziemi, 
uzupełnić trawę, zapewnić jej profesjo-
nalne podlewanie. Na czas tych robót, 
mecze A-klasowego GKS należałoby 
przenieść na boiska w sąsiednich gmi-
nach. Te boiska trzeba, oczywiście, wy-
nająć i za nie zapłacić.

Prezes GKS wnioskował także, by na 
murawie boiska nie organizować imprez 
zbiorowych, które nie służą boiskowej 
trawie. Warto także pomyśleć o obudo-
waniu (np. pleksą) ławek dla gości, by 
zapewnić lepszy komfort.

Wójt oraz radni przyjęli informację 
W. Możdżonka z wielką troską. 

- Dobrze, że prezes GKS poruszył ten 
problem na sesji – stwierdził wójt Prze-
mysław Łysak. Trzeba z nim coś zrobić, 
bo klub jest wizytówką gminy i dobrze 
ją promuje. Rzecz w tym, że w budże-
cie nie ma pieniędzy na ten cel. Musimy 
wszyscy się zastanowić, jak rozwiązać 
ten problem. Może znaleźliby się spon-
sorzy, którzy pomogliby klubowi ?

- Piszemy do różnych instytucji 
z prośbą o sponsoring – kontynuował 
prezes GKS. Są nawet efekty tych próśb, 
np. znany przedsiębiorca - p. Jan Ce-
dzyński zadeklarował kupno strojów 
sportowych juniorom. 

W czasie dyskusji zwrócono uwagę, 
dlaczego odebrano obiekt od wykonaw-
cy, skoro są zastrzeżenia do jakości mu-

Płyta boiska nie nadaje się do gry !
Dramatycznie zabrzmiały słowa prezesa Zarządu GKS Górno Waldemara 

Możdżonka na sesji Rady Gminy: „Płyta boiska nie nadaje się do gry, zamiast 
murawy są tam same kępy, piłka zamiast się toczyć, podskakuje !”

rawy ? Kierownik referatu, zajmującego 
się inwestycjami, Barbara Wołczyk 
stwierdziła, że - zdaniem inspektora nad-
zoru budowy -  boisko zostało wykonane 
zgodnie z projektem, piłkarze grają na 
nim już jakiś czas, dlaczego dopiero te-
raz zgłaszane są te problemy ?

- Problemy z płytami boiskowymi 
i trawą mamy nie tylko my. Korona Kiel-
ce zmieniała murawę trzy razy, Lech Po-
znań nawet pięciokrotnie – mówił radny 
Jan Sikora. Na utrzymanie stadionu po-
trzebne są wyższe nakłady, trzeba także 
ukrócić dewastację na boisku, bo może 
na nią wchodzić kto chce...

- Problem murawy boiska dotyczy nie 
tylko GKS – zauważył radny Jan Zie-

lonka. W ub. roku oddano boisko przy 
Szkole Podstawowej W Górnie. Tam 
też murawa, choć nowa i ze sztucznego 
tworzywa, nie nadaje się do gry. Trzeba 
interweniować u wykonawcy, póki jest 
gwarancja na ten obiekt.

- Podobne problemy mieliśmy z pły-
tą boiska przy szkole w Skorzeszycach 
– wyjaśniała Barbara Wołczyk. Interwe-
niowaliśmy  u wykonawcy, który popra-

wił nawierzchnię. To samo uczyniliśmy 
w przypadku boiska w Górnie. Interwe-
niowaliśmy i wykonawca musi popra-
wić, w ramach gwarancji, jakość płyty 
boiskowej.

Przewodniczący Rady Gminy Grze-
gorz Skiba zwrócił się do wójta o pod-
jęcie kroków mających na celu poprawę 
jakości murawy na boisku gminnym. 

(J.)

Prezes GKS Górno Waldemar Możdżonek przemawia na przedostatniej sesji Rady 
Gminy.


