
(11/150)

W trosce o zdrowie mieszkańców - czyt. na str. 8

20 listopada - 20 grudnia 2011 r.

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 2 dokończenie na str. 5

Finał Akcji Letniej „Krew darem życia”

Z sesji Rady Gminy

Dla szkół w Leszczynach i Bęczkowie

Skorzeszyce  
na „czwórkę” !

Zakończyła się kolejna akcja „Krew 
darem życia”, organizowana, co roku, 
przez Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach, wspólnie z gmi-
nami naszego regionu. Finał akcji i wrę-
czenie pucharów i plakietek najlepszym 
gminom odbył się 15 października 
w CKiK w Kielcach, z udziałem m.in.: 
organizatorów akcji w Skorzeszycach: 
Grzegorza Ciepieli  - prezesa Stowarzy-
szenia Przyjaciół Gminy Górno, jego 
zastępcy - Krzysztofa Mańki oraz wójta 
- Przemysława Łysaka i przewodniczą-
cego Rady Gminy - Grzegorza Skiby.

Sprawy ważne 
dla mieszkańców

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
ławników, zmiany w budżecie, uchwale-
nie regulaminu porządkowego korzysta-
nia z kompleksu boisk sportowych przy 
SP w Radlinie, zmiany w statucie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej - to główne pro-
blemy, którymi zajęli się radni na sesji 26 
października br.

Obrady  otworzył  przewodniczący 
Rady  Gminy  Grzegorz Skiba,  witając 
uczestników sesji z wójtem gminy Przemy-
sławem Łysakiem. Radni przyjęli porządek 
obrad i przeszli do jego realizacji.

Rada  wybrała  ławników:  do  Sądu 
Okręgowego w Kielcach  – Pawła Paska 
oraz  do  Sądu Rejonowego: Elżbietę Ka-
łużę    i Jadwigę Adamus –   do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy.

Dokonała także zmian w budżecie gmi-
ny na rok bieżący: zwiększono dochody bu-
dżetowe oraz wydatki o kwotę 208.440 zł, 
dokonano  przeniesień  między  działami  na 
sumę prawie 616 tys. złotych. 

Nowoczesne pomoce dydaktyczne
W kwietniu 2011 roku Szkoła Podstawowa w Leszczynach oraz ZS w Bęcz-

kowie złożyły wnioski o przyznanie pomocy dydaktycznych w ramach realizacji 
„Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji”. W tym roku, w ra-
mach ogłoszonego naboru o udzielenie pomocy rzeczowej, wpłynęło 277 wniosków. 
Do oceny zakwalifikowano 273 wnioski, z czego komisja konkursowa postanowiła 
53 szkołom przyznać pomoce w postaci interaktywnych tablic multimedialnych, 
a 50 placówkom pomoce w postaci pracowni językowych.

Grawerton, z podziękowaniem za przeprowadzenie akcji krwiodawczej w Skorzeszy-
cach, odbierają prezes SPGG Grzegorz Ciepiela oraz jego zastępca Krzysztof Mańka.

Umowę z Samorządem Woj. Świętokrzyskiego podpisuje, w kieleckim WDK, wójt 
Przemysław Łysak. Obok – dyrektor SP w Leszczynach Jerzy Snopek.
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W  piśmie,  skierowanym  przez  Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 
do krwiodawców i organizatorów akcji „Krew 
darem  życia”  czytamy m.in.:  „W tym trud-
nym okresie dla krwiolecznictwa podejmuje-
cie Państwo działania, które mają ogromny 
wpływ na zwiększenie ilości pozyskiwanej 
krwi wśród społeczności lokalnej. Nie sposób 
jest wycenić wartości tej pracy, bowiem rato-
wanie ludzkiego życia nie ma ceny. To dzięki 
ofiarności i zaangażowaniu w działalność na 
rzecz honorowego krwiodawstwa możemy 
wspólnie cieszyć się z jej wyników.

Akcja trwała od 1 maja do 30 września 
bieżącego roku. Odwiedziliśmy 16 miejsco-
wości województwa świętokrzyskiego, gdzie 
do oddania tego drogocennego leku zgłosiło 
się 1174 dawców, ofiarując 527,330 litrów 
krwi; ok. 250 osób wyraziło chęć przystąpie-
nia do Krajowego Rejestru Dawców Szpiku.

Najofiarniejsi okazali się mieszkańcy 
gmin: Strawczyna, Sobkowa i Daleszyc. 

Nieobojętni na potrzeby krwiolecznic-
twa byli mieszkańcy Skorzeszyc, gdzie po-
brano 33 litry krwi od 74 dawców, co dało 
czwarte miejsce w województwie. Organiza-
torem akcji było Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Górno.

Przekazujemy Wam słowa najwyższego 
uznania i szacunku za aktywną działalność 
na rzecz promowania honorowego krwio-
dawstwa w naszym regionie. Takie działania 
przywracają wiarę w ludzi dla których war-
tość życia jest najcenniejsza.

Szczególne słowa podziękowania i uzna-
nia kierujemy dla Honorowych Dawców 
Krwi za Dar Serca, którym od lat dzielą się 
z potrzebującymi.

Dziękujemy mediom lokalnym za ich 
wsparcie w szczytnej akcji informowania 

Określono  zakres  i  formę  informacji 
o przebiegu wykonania budżetu,  informa-
cji  o  kształtowaniu wieloletniej  prognozy 
finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu 
wykonania  planów  finansowych  GBP  za 
I półrocze roku budżetowego.

Kolejne uchwały RG dotyczyły: 
- zmiany do uchwały rady w sprawie 

określenia jednostek budżetowych gro-
madzących dochody na wydzielonym 
rachunku bankowym, źródeł tych do-
chodów oraz sposobu i trybu sporządza-
nia planu finansowego i ich wydatków,

- uchwalenia „Regulaminu porząd-
kowego korzystania z kompleksu boisk 
sportowych przy SP w Radlinie”,

Z sesji Rady Gminy

Sprawy ważne  
dla mieszkańców
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- zmiany do uchwały w sprawie usta-
lenia czynszu za lokale użytkowe,

- zmiany do uchwały dot. wieloletniej 
prognozy finansowej,

- zmiany do uchwały w sprawie przy-
jęcia wieloletniego programu gospoda-
rowania zasobem mieszkaniowym.

Wójt  złożył  następnie  informację 
o swojej pracy między sesjami RG: m.in. 
przekazał - ze swojej rezerwy budżetowej - 
65 tys. zł na stypendia dla uczniów, 15 tys. 
zł  dotacji  dla GKS Górno oraz  10  tys.  zł 
(na paliwo) dla OSP.

Gospodarz  gminy  podpisał  umowy 
z samorządem województwa na przyznanie 
pomocy dydaktycznych  szkołom w Lesz-
czynach  i  Bęczkowie  (piszemy  o  tym 
oddzielnie).  Przemysław  Łysak  poinfor-

mował także o konieczności oszczędzania 
na oświetleniu dróg, gdyż w grudniu może 
zabraknąć środków na ten cel.

Wójt podkreślił następnie dobrą pracę 
publicznych ośrodków zdrowia w gminie, 
które dobrze sobie  radzą  i nie przewiduje 
się  ich prywatyzacji, choć wcześniej były 
takie przymiarki.

Obecna  na  sesji  dyrektor  GZOZ  lek. 
med.  Alfreda Zawierucha – Rubak 
przedstawiła  informację  o  działalności 
Gminnego ZOZ (piszemy na ten temat od-
dzielnie, na str.8)

Wójt oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny  złożyli  informację  o  oświadczeniach 
majątkowych  radnych  i  funkcyjnych  pra-
cowników UG.

W ramach interpelacji i wolnych wnio-
sków głos zabrali: Emil Machul, Renata 
Mochocka, Władysław Kowalczyk, Sta-
nisław Anioł oraz Jan Zielonka podnosząc 
problemy swoich sołectw oraz gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję 
zakończono (J.K.)

Finał Akcji Letniej „Krew darem życia”

Skorzeszyce na „czwórkę” !
społeczności lokalnej o konieczności odda-
wania krwi potrzebującym. Słowa wdzięcz-
ności kierujemy również do wszystkich tych, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do realizacji tego przedsięwzięcia.”

W  uroczystym  zakończeniu  akcji, 
w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Kielcach, uczestniczyli: prezes Stowa-
rzyszenia Grzegorz Ciepiela, jego zastępca 
Krzysztof Mańka oraz gospodarze gminy: 
wójt Przemysław Łysak i przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Skiba.

Odbierając  specjalną  plakietkę  -  po-
dziękowanie za udział w akcji od dyrektora 
Centrum Jerzego Stalmasińskiego, prezes 

lek. med. Zdzisławie Sitarz –Żelaznej, za 
jej  przeprowadzenie.  Obiecał  także  konty-
nuację akcji w roku przyszłym.

Statuetki otrzymali także wójt oraz prze-
wodniczący  RG.  Obaj  wyrazili  radość,  że 
mieszkańcy  gminy  mogą  pomagać  ciężko 
chorym, za co należą im się słowa najwyż-
szego szacunku, albowiem dzielą się z inny-
mi tym, co mają najlepszego. Wójt podzię-
kował  pracownikom  Centrum,  zwłaszcza 
Renacie Przybysławskiej, za  trud  organi-
zacyjny akcji  i  także zadeklarował jej kon-
tynuację.

Grzegorz  Skiba  przypomniał  o  sponta-
nicznie przeprowadzonej akcji w gminie na 
rzecz chorej pielęgniarki z ośrodka zdrowia 
w Radlinie. Wtedy, na apel ośrodka, zgłosiło 
się ponad 300 osób, które zaofiarowały od-
danie  swojego  szpiku  kostnego  dla  chorej. 
Ta akcja także świadczy o gotowości miesz-

G. Ciepiela stwierdził,  iż wysokie miejsce 
w  tym  honorowym  współzawodnictwie, 
gmina  Górno  zyskała  dzięki  postawie  jej 
kilkudziesięciu  mieszkańców,  wrażliwych 
na los chorych. Podziękował pracownikom 
Centrum, zwłaszcza jej zastępcy dyrektora – 

kańców  gminy  Górno  do  poświęceń,  gdy 
idzie o życie drugiego człowieka.

Gospodarze  gminy  zapewnili  o  swojej 
pomocy na rzecz Akcji „Krew darem życia” 
w roku przyszłym. (Kos.)

Przedstawiciele samorządów gminnych oraz działacze społeczni na spotkaniu w CKiK. 
Na zdjęciu (w środku) - przewodniczący Rady Gminy w Górnie Grzegorz Skiba.
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Dzieci  klasy  pierwszej  Szkoły  Pod-
stawowej do tego ważnego aktu przygo-
towała Małgorzata Obara, zaś uczniów 
klasy  pierwszej  gimnazjum  -  Wioletta 
Krawczyk. 

Uroczystość  przygotowano  zgodnie 
z  ceremoniałem  szkolnym:  najpierw  do 
sali  gimnastycznej wprowadzono  sztan-
dar, potem odśpiewano hymn państwowy 
i szkolny. Dyrektor szkoły Elżbieta Ka-
sperek powitała  obecnych  na  ślubowa-
niu,  szczególnie pierwszoklasistów.  Od 
1  września  br.  obydwie  placówki  funk-
cjonują  jako Zespół  Szkół  i,  jak widać, 
współpraca między  jakże  różnymi  typa-
mi szkół służy całej społeczności szkol-
nej.  Przygotowani  przez  nauczycielki 
uczniowie  przedstawili  montaż  słowno-
muzyczny. Niezmiernie interesująco chór 
szkolny, pod batutą Aliny Bugaj - Ron-
dudy, wyśpiewał szkolne Gaudeamus. 

Przejęci  pierwszoklasiści  powtarzali 
słowa  roty  ślubowania  za  wychowaw-
czynią,  następnie  olbrzymim  ołówkiem 
zostali  pasowani  przez  p.  dyrektor  na 
uczniów. Młodsi pierwszoklasiści odbili 
czerwonym  tuszem  –  opuszek  swojego 
palca w Kronice Pamiątkowej, zaś starsi 
złożyli własnoręczny podpis. Zebranym 
na  uroczystości  nauczycielom,  którzy 
tego  dnia  świętowali  Dzień  Edukacji 
Narodowej,  dyrektor  Elżbieta Kaspe-
rek złożyła serdeczne życzenia. 

Wicewójt  Paweł Marwicki  złożył 
pierwszoklasistom gratulacje z okazji tak 
podniosłego aktu oraz życzenia osiągania 
jak najlepszych wyników w nauce. Przy 
okazji  skierował  swoje  podziękowania 
oraz  życzenia  pod  adresem  wszystkich 
pedagogów z okazji ich święta. Ten dzień 
przejdzie do historii szkoły i zapadnie na 
długo w pamięci pierwszaków, ich rodzi-
ców i nauczycieli. 

Małgorzata Obara, Wioletta Krawczyk

Także w Szkole Podstawowej im. 
Karola Wojtyły w Radlinie, 20 paź-
dziernika br. odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klasy pierwszej.

Na wstępie dyrektor szkoły Krzysz-
tof Kołtun  przywitał  zaproszonych go-
ści: wójta gminy Górno – Przemysława 
Łysaka,  przewodniczącą  Rady  Rodzi-
ców – Lucynę Ksel, zastępcę przewod-
niczącej – Ewelinę Brelak, starszego ku-
stosza – Jolantę Krzysiek, pielęgniarkę 
szkolną – Marzenę Rzędowską oraz na-
uczycieli, uczniów, rodziców, pracowni-
ków obsługi, a następnie wygłosił krót-

kie przemówienie. Pierwszakom życzył 
wytrwałości i wielu sukcesów w nauce.

Uczniowie  klasy  I,  pod  kierunkiem 
wychowawcy  klasy,  zaprezentowali 
program artystyczny. Dzieci recytowały 
wiersze  i  śpiewały piosenki  o  tematyce 
szkolnej  i  patriotycznej.  Mimo  stresu 
związanego  z  pierwszym  publicznym 
występem, uczniowie świetnie poradzili 
sobie  z  rolami.  Publiczność  nagrodziła 
ich gromkimi brawami.

uczniów klas pierwszych Szkoły Pod-
stawowej oraz klasy pierwszej gimna-
zjum. 

W  sali  gimnastycznej  zebrali  się 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej  oraz  ro-
dzice i nauczyciele. W uroczystości wzię-
ły  udział:  dyrektor Małgorzata Gębska 
- Lisowska oraz wicedyrektor Agnieszka 
Bujak. Uroczystość ślubowania składa się 
z trzech części. W pierwszej został wpro-
wadzony sztandar, a uczniowie starszych 
klas  przywitali  swoich  młodszych  kole-
gów w dniu ich święta. Zadeklarowali po-
moc w pokonywaniu szkolnych trudności 
i złożyli życzenia sukcesów w nauce.

Ślubowanie pierwszaków
Z udziałem wicewójta gminy Górno Pawła Marwickiego, radnych - Andrzeja 

Łakomca i Tadeusza Kmiecia, rodziców, grona nauczycielskiego oraz starszych 
kolegów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 13 października 2011 roku, w Zespo-
le Szkół w Bęczkowie, miało miejsce wyjątkowe ślubowanie klas pierwszych.

Po części  artystycznej nadszedł naj-
ważniejszy  dla  pierwszaków moment  – 
uroczyste  ślubowanie  i  pasowanie.  Po 
wprowadzeniu  sztandaru  i  odśpiewaniu 
hymnu  państwowego  pretendenci  do 
miana uczniów z powagą powtarzali sło-
wa roty: „Ślubuję być dobrym Polakiem, 
dbać o  dobre  imię  swojej  klasy  i  szko-
ły…”. Dyrektor szkoły Krzysztof Kołtun 
symbolicznym  ołówkiem  pasował  każ-
dego pierwszaka na ucznia. Na pamiątkę 
tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplo-
my pasowania na ucznia.

Miłym  akcentem  uroczystości  było 
obdarowanie  dzieci  prezentami  przez 
wójta gminy Górno Przemysława Łysa-
ka, Radę Rodziców, Samorząd Szkolny, 
PCK  i  rodziców. Rodzice  pierwszaków 
ufundowali radioodtwarzacz i przekazali 
go na ręce dyrektora szkoły.

Po uroczystości dzieci wraz z rodzi-
cami i zaproszonymi gośćmi udały się do 
sali na słodki poczęstunek. Niespodzian-
ką dla pierwszaków był  tort z wizerun-
kiem ich klasy.

Wychowawca klasy

Dzień Edukacji Narodowej  
w Zespole Szkół w Krajnie

W Zespole Szkół w Krajnie odbyła 
się akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej połączona ze ślubowaniem 

W drugiej części dzieci z klasy Ia i Ib 
zaprezentowały swój program artystycz-
ny przygotowany pod kierunkiem Han-
ny Budzisz i Marii Góźdź. 

W  trzeciej  części  uroczystości  –  po 
odśpiewaniu  hymnu  –  uczniowie  klas 
pierwszych  złożyli  ślubowanie  przed 
sztandarem szkoły, a następnie dyrektor 
Małgorzata Gębska-Lisowska  pasowała 
pierwszaków na uczniów. 

 Nieco później, w sali gimnastycznej, 
zebrali  się  uczniowie  gimnazjum  wraz 
z nauczycielami i przybyłymi rodzicami. 
Akademia rozpoczęła się od przywitania 
zebranych  przez  dyrektor  Małgorzatę 
Gębską  –  Lisowską,  złożenia  życzeń 
dla  pracowników  szkoły  z  okazji  Dnia 
Edukacji Narodowej oraz kilku słów dla 
uczniów  klas  pierwszych,  dla  których 
nadszedł wreszcie ten wymarzony dzień, 
w  którym  zostaną  przyjęci  do  grona 
uczniów gimnazjum w Krajnie. 

Uczniowie  klas  pierwszych  złożyli 
ślubowanie. 

Kolejnym punktem uroczystości były 
otrzęsiny  przygotowane  przez  uczniów 
klas  drugich,  pod  opieką  Małgorzaty 
Pajdały. 

*
Podobne uroczystości odbyły się 

w pozostałych placówkach oświato-
wych naszej gminy.

Ślubowanie w SP w Radlinie.
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Piaskownica przy SP w Skorzeszycach

Szkolny  plac  zabaw  jest  wyposażo-
ny w  różnorodne  drabinki,  zjeżdżalnie, 
równoważnie,  przeplotnie,  kolorowe 
huśtawki – patrz zdjęcie.

Rodzice  zauważyli  potrzebę  naj-
młodszych  dzieci,  których  ulubionym 
miejscem  zabaw  jest  piaskownica.  Do-
tychczas brakowało  jej na placu zabaw. 
Z  inicjatywy  rodziców  i  społeczności 

Piękny prezent dla dzieci
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach daje 

możliwość  młodszym dzieciom podejmowania aktywności fizycznej w sposób po-
zwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego 
ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

lokalnej została ona wykonana.
Wójt Przemysław Łysak oraz dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach Lidia Rafalska serdecz-
nie  dziękują  za  pomoc  i  zaangażowanie 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Górno,  
a w  szczególności  panom: Grzegorzowi 
Sobierajowi i Grzegorzowi Ciepieli  ze 
Skorzeszyc, Krzysztofowi Mańka z Gór-

Drodzy Krwiodawcy, 22-26  listopada  to Wasze Święto – 
Dni Honorowego Krwiodawstwa. W  tych dniach  społeczeń-
stwo oddaje Wam cześć,  za Waszą  szlachetność  i  bezintere-
sowne ratowanie życia drugiego człowieka. 

Oddając najcenniejszy dar, dar - krwi udowadniacie, że nie 
jest Wam obojętne zdrowie i życie drugiego człowieka. W sytu-
acjach krytycznych bardzo licznie odpowiadacie na nasze prośby 
i apele. Takie działania przywracają wiarę w ludzi, dla których 
wartość życia oraz chęć niesienia pomocy są najcenniejsze.

Współczesna medycyna nie jest w stanie niczym zastąpić Wa-
szego Daru Serca, dlatego jesteście nam tak bardzo potrzebni. 

Wszystkim honorowym dawcom krwi składam ser-
deczne życzenia pomyślności, sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym oraz wytrwałości w pielęgnowaniu tak pięk-
nej postawy życiowej. Z poważaniem

mgr Jerzy Stalmasiński
Dyrektor RCKiK w Kielcach

Przez  te  lata,  dzięki  akcjom  Sto-
warzyszenia  Przyjaciół  Gminy  Górno, 
kilkadziesiąt  litrów  krwi  powędrowało 
do  szpitali  oraz w dalszej  perspektywie, 
dzięki  informacjom  przekazanym  przez 
stowarzyszenie  społeczeństwu,  świato-
wy  rejestr  dawców  szpiku  powiększył 
się  o  kolejne  osoby. Trzeba  również  za-
znaczyć,  że  oddanie  krwi  uprawnia  do 
bezpłatnego odbioru w RCKiK wyników 
badań, za które w normalnych warunkach 
trzeba by drogo zapłacić.

Tegoroczna akcja zbiórki krwi, zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Górno, przy współpracy z RCKiK 
w Kielcach,  to kolejna akcja odbywająca 
się cyklicznie w pierwszą niedzielę wrze-
śnia.  Przypomnijmy,  że  pierwsza  akcja 
odbyła  się  6  września  2009  r.  na  placu 
kościelnym w Leszczynach. W przystoso-
wanym do poboru krwi ambulansie oddało 
krew 41osób. Pozyskano ponad 18 litrów 
tego bezcennego leku. Kolejna akcja miała 
miejsce rok później - 5 września na placu 
przy Kościele Parafialnym p.w. św. Rozalii 
w Skorzeszycach,  również w ambulansie 
RCKiK, gdzie krew oddało 49 osób i tym 
samym uzyskano ponad 22 litry krwi.

W tym roku akcja pod hasłem KREW 
DAREM  ŻYCIA  odbyła  się  ponownie 
w  Skorzeszycach  4  września.  Dzięki 
współpracy władz gminy Górno  tym ra-
zem  miała  miejsce  w  budynku  Szkoły 
Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II,  gdzie 
fantastycznie przygotowane warunki po-
zwoliły  na  zarejestrowanie  aż  82  osób, 
z czego 74 oddały krew. Uzyskaliśmy po-
nad 33 litry krwi, co dało nam 4 miejsce 
w regionie (!!!) na 129 akcji, które zorga-
nizowano do 30września b.r.

Od samego początku zainteresowanie 
akcją  było  ogromne  i  cieszymy  się,  że 
zwiększa  się w kolejnych  latach,  co wi-
dać po wynikach. W dwóch poprzednich 
akcjach  mieliśmy  kolejki  oczekujących 
krwiodawców ze względu na ograniczo-
ne siły przerobowe ambulansu, co w tym 
roku  zostało  wyeliminowane  dzięki 
zwiększeniu  stanowisk  poboru  krwi  po-
przez ulokowanie ich w budynku szkoły. 
Znacznie poprawiło to warunki pracy eki-
py RCKiK.

Miło nam,  iż w akcjach udział biorą 
nie  tylko  mieszkańcy  naszej  gminy,  ale 
również gmin ościennych jak Bodzentyn 
czy  Masłów.  Standardowo  największa 
ilość osób gromadziła się zawsze po za-
kończeniu mszy w miejscowym Kościele 
Parafialnym  p.w.  św.  Rozalii.  ok  godz. 
11.00 mieliśmy  już 40 dawców,  a o go-
dzinie  14.00  na  leżance  oddawała  krew 
ostatnia  72  osoba.  Według  informacji 

ba  przecież  pamiętać,  że  każdemu  z  nas 
w każdej chwili może być ona potrzebna.

Dziękuję również dyrektorowi RCKiK 
Jerzemu  Stalmasińskiemu  oraz  zastępcy 
dyrektora  d.s. medycznych  doktor Zdzi-
sławie Sitarz – Żelaznej, która osobiście 
po raz drugi brała udział w naszej akcji, za 
organizację oraz dobranie tak wspaniałej 
i aktywnej ekipy, dzięki której inicjatywa 
przebiegała  płynnie  w  miłej  atmosferze 
i na najwyższym poziomie

Podziękowania  należą  się  również 
wójtowi  gminy  Górno  Przemysławo-
wi  Łysakowi  za  udostępnienie  budynku 
szkoły  oraz  dyrektor  Szkoły  Podstawo-
wej w Skorzeszycach Lidii Rafalskiej za 
przygotowanie pomieszczeń na potrzeby 
akcji.

Na zakończenie podziękowania skła-
dam  również  orkiestrze  dętej  „SCYZO-
RYKI”, która przez cały dzień, z własnej 
inicjatywy  umilała  czas  swoją  muzyką 
oczekującym dawcom przyciągając  licz-
ną widownię.

Prezes SPGG Grzegorz Ciepiela

na Parcele oraz Firmie PPUH „RUBET” 
S.C., która przekazała piach do piaskow-
nicy. W efekcie prac powstała piękna pia-
skownica o wymiarach 3,5 m. x 3,5 m.

Bezcenny dar mieszkańców gminy Górno
Idea zbiórki krwi zrodziła się 3 lata temu, mając na celu propagowanie idei 

honorowego krwiodawstwa i była wyjściem naprzeciw zwiększonemu zapotrze-
bowaniu na krew w okresie powakacyjnym oraz zwrócenia uwagi i uświado-
mienie społeczeństwa o problemie bardzo małej liczby osób zarejestrowanych, 
jako dawcy szpiku.

ekipy  obsługującej 
akcję,  zebrana  krew 
obfitowała w bardzo 
potrzebną  grupę  ‘’0 
RH’’

W imieniu Zarzą-
du i członków SPGG 
z całego serca pragnę 
podziękować wszyst-
kim  krwiodawcom, 
którzy  wspierali  nas 
we  wszystkich  do-
tychczasowych  ak-
cjach  za  wrażliwość 
i  zrozumienie  po-
trzeb  ludzi  chorych 
i  oczekujących  na 
operację  –  a  trze-
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Dla szkół w Leszczynach i Bęczkowie

Nowoczesne pomoce dydaktyczne

Szkoła  Podstawowa  w  Leszczynach 
w ramach projektu otrzymała zestaw mul-
timedialny. W jego skład wchodzi: tablica 
interaktywna,  laptop  z  oprogramowa-
niem, projektor oraz nagłośnienie. Łączna 
wartość pomocy rzeczowej 18.857 zł.

Zespół  Szkół  w  Bęczkowie  otrzy-
mał  nowoczesną  pracownię  językową. 
W  skład  zestawu  wchodzi:  umeblowa-
nie, słuchawki, laptop.

30  września  2011  roku w  WDK 
w Kielcach odbyło się uroczyste podpisa-

nie  umowy pomiędzy  przedstawicielami 
Województwem Świętokrzyskim a przed-
stawicielami  gminy  Górno,  dotyczącej 
realizacji  „Świętokrzyskiego  Programu 
Wspierania  Rozwoju  Edukacji”.  Gminę 
Górno reprezentował wójt – Przemysław 
Łysak, dyrektor Jerzy Snopek oraz dy-
rektor Elżbieta Kasperek.

Dzięki staraniom szkół oraz pozytyw-
nej decyzji przedstawicieli Sejmiku Wo-
jewództwa  Świętokrzyskiego  otrzymali-
śmy kolejne cenne pomoce dydaktyczne. 

dokończenie ze str. 1

Tablica interaktywna działa jak dotykowy 
ekran,  na  którym  nauczyciele  i  ucznio-
wie mogą wyświetlać dowolną zawartość 
komputera, dokonywać notatek, pracować 
jak na zwykłej tablicy. Wykorzystanie no-
wych  i  ciekawych materiałów multime-
dialnych daje efekt nowości, co wzbudza 
zaciekawienie, aktywność i zaangażowa-
nie uczniów, czyli motywuje ich do pracy 
i wysiłku,  a przez  to do osiągania coraz 
lepszych wyników w nauce. 

Pracownia  językowa pozwala na  in-
dywidualizację pracy z uczniem, nauczy-
ciel  może  prowadzić  dialogi  w  języku 
obcym z dowolnym uczniem wybranym 
z sali, umożliwia  to system komputero-
wy i zestawy słuchawkowe.

Członkowie  Koła  Młodego  Humani-
sty w ramach realizacji projektu unijnego 
,,Uczymy się dla lepszej przyszłości” pod 
opieką nauczycieli: M. Zając  J. Mochoc-
kiego i J. Bysiak uczestniczyli w wyciecz-
ce  Śladami  Stefana  Żeromskiego.  Pani 
przewodniczka zapoznała uczniów z miej-
scem narodzin naszego wybitnego pisarza. 
W Ciekotach zwiedzili drewniany Dworek 
Stefana Żeromskiego oraz Szklany Dom, 
w  którym  mieści  się  Centrum  Edukacji, 
Kultury  i  Turystyki.  Oba  obiekty  stanę-
ły w miejscu, w  którym  swoje  dziecięce 
i młodzieńcze lata spędził pisarz. Następ-
nie  poznali  historię  klasztoru  w  Świętej 
Katarzynie, odbyli spacer do źródełka św. 
Franciszka  oraz  kapliczki  Żeromskiego. 
Kolejnym  punktem  programu  wycieczki 
były Kielce. Uczniowie zwiedzili Muzeum 
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.

22  października  br.r.  uczniowie  klas 
I-III  pod  opieką  nauczycielek:  H.  Gru-
dzień. D. Szczepanek i M. Kubiec uczest-
niczyli  w wyjeździe tematycznym do 
Jurajskiego Parku w Bałtowie.  Pod 
kierunkiem  miejscowego  przewodnika 
wzięli  udział w  ścieżce  edukacyjnej  zor-

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyjazdy tematyczne zrealizowane w ramach projektu 
unijnego „Uczymy się dla lepszej przyszłości”  
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cedzynie

ganizowanej  w  Jura  Parku.  Największą 
atrakcję  dla  dzieci  stanowiły  oczywiście 
rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów 
i  innych  wymarłych  zwierząt  naturalnej 
wielkości,  rozmieszczone  wzdłuż  ścieżki 
spacerowej.  Ponadto  zwiedzili  Muzeum 
Jurajskie, gdzie mieli możliwość obejrze-
nia kolekcji różnorodnych minerałów oraz 
Zwierzyniec,  a  w  nim  naturalne  okazy 
zwierząt  z  różnych  stron  świata.  Wszy-
scy mieli  również możliwość korzystania 
z Parku Rozrywki oraz placu zabaw, gdzie 
czekały różne atrakcje, między innymi od-
kopywanie  szkieletu  dinozaura,  karuzele, 
zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe i wiele 
innych. Wyjazd był dla dzieci bardzo  in-
teresujący,  gdyż  dostarczył  im  wielu  in-
formacji  pozytywnych  przeżyć,  rozwinął 
wyobraźnię i ciekawość poznawczą.

W  dniach  22-23.10.2011r.  grupa  30 
uczniów  pod  opieką  nauczycielek:  M. 
Maciochy  i  M.  Szewczyk-Ziach  była  na 
wycieczce w Zamościu i Roztoczańskim 
Parku Narodowym. W  pierwszym  dniu 

wycieczki celem poznawczym było zwie-
dzanie  Zamościa,  którego  historia  sięga 
1580roku, w drugim dniu poznanie pięknej 
przyrody Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego.  W  Zamościu  zachwyt  u  uczniów 
wzbudziło  Stare  Miasto,  nazwane  „Perłą 
Renesansu”.  Ponadto  wszyscy  podziwia-
li  Rynek  Wielki  z  barokowym  ratuszem 
i urokliwymi ormiańskimi kamieniczkami. 
Widzieli Pałac Zamoyskich, pomnik Jana 
Zamoyskiego, Akademię Zamojskich, Ry-
nek  Solny,  Rynek Wodny,  fragmenty  za-
mojskiej twierdzy. Zwiedzali Muzeum Za-
moyskich, Katedrę pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego.  Poznali  tragiczną  historię 
mieszkańców Zamojszczyzny z czasów II 
wojny, a przy pomniku Dzieci Zamojszczy-
zny oddali hołd poległym. W drugim dniu 
pieszą trasą parku uczniowie odbyli spacer 
na  Bukową  Górę,  oglądając  różne  oka-
zy roślinności i wsłuchając się w odgłosy 
lasu. Ze szczytu góry roztaczał się piękny, 
jesienny  krajobraz  Roztocza.  Uczniowie 
odwiedzili również stawy „ Echo”- ostoję 
konika  polskiego.  W  Zwierzyńcu  zwie-
dzili  kościółek  na wyspie  a w Zagrodzie 
Guciów  Muzeum  Etnograficzno  -  Przy-
rodnicze. W Krasnobrodzie widzieli Sank-
tuarium  Maryjne,  a  w  Szczebrzeszynie 
pomnik  chrząszcza. Wycieczka  była  bar-
dzo udana ze względu na ciekawe miejsca 
historyczne,  piękną  przyrodę  i wspaniały 
nocleg w Zwierzyńcu.

Materiał opracowała  
Halina Grudzień - kierownik Projektu

Na placu zabaw w Bałtowie.

Na rynku w Zamościu.

Przed wejściem do Roztoczańskiego 
Parku Narodowego
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Z Fundacji Kronenberga

„Życie jest zbyt cenne,  
nie zostawiaj go na drodze”

Jednym  z  ważniejszych  działań  tej 
Fundacji jest Światowy Dzień Citi dla Spo-
łeczności  -  ogólnoświatowy  projekt  Citi, 
w  ramach  którego  pracownicy  banku wraz 
z rodzinami, znajomymi i wszystkimi chęt-
nymi  starają  się  rozwiązać  konkretne  pro-
blemy społeczne, które występują w bliskich 
im społecznościach. Takie problemy zostały 
zgłoszone przez te trzy szkoły.

Głównym celem projektów z tych szkół 
z terenu gminy Górno było uzyskanie wspar-
cia finansowego na realizację zamierzonych 
działań. Maksymalnie można było się ubie-
gać o kwotę 3000 zł. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach napisała projekt skierowa-
ny na remont jednej z sal lekcyjnych. Dzięki 
pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku placów-
ka pozyskała kwotę 3000 zł. Z otrzymanych 
środków udało się pomalować salę, położyć 
wykładzinę oraz zakupić do niej meble. 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Górnie  otrzymała  kwotę  2000  zł 
i w  ramach  tych  środków zakupiła do  jed-

nej z sal lekcyjnych wykładzinę oraz meble. 
Natomiast Szkoła Podstawowa w Leszczy-
nach otrzymała kwotę 3000 zł, za którą po-
malowano jedną z sal lekcyjnych, zakupiono 
wykładzinę oraz meble.

Wszystkie  te  prace  były  wykonane 
przez pracowników Citi Banku  przy ogól-
nym zaangażowaniu rodziców w każdej ze 
szkół.  Ponadto w Szkole Podstawowej  im. 
Jana Pawła II w Skorzeszycach dodatkowo 
zostały przeprowadzone warsztaty na temat 
zarządzania własnymi zasobami finansowy-
mi dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 
kl.  I-III  oraz kl.  IV-VI przez pracowników 
banku.  Na  koniec  zajęć  dzieci  otrzymały 
mnóstwo upominków. 

Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II 
w Skorzeszycach w tym roku szkolnym bie-
rze również udział w kolejnej edycji projek-
tu „Od grosika do złotówki” realizowanego 
przez Fundację Kronenberga.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka Hanna Pióro, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Leszczynach Jerzy Snopek 

Kolejne środki finansowe dla szkół
Pod koniec sierpnia 2011r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorze-

szycach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie oraz Szkoła Pod-
stawowa w Leszczynach  napisały i złożyły  projekty do Fundacji Kronenberga 
w Warszawie.

oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła  II w Skorzeszycach Lidia Rafalska 
składają  podziękowanie Fundacji Kronen-
berga  za  możliwość  pozyskania  środków 
finansowych  na  realizację  zaplanowanych 
przedsięwzięć. 

Konkurs przebiegał w czterech etapach: 
szkolnym,  gminnym,  powiatowym,  woje-
wódzkim.  W  etapie  szkolnym  i  gminnym 
udział  wzięli  uczniowie:  Agata Budzisz, 
Wiktoria Cedro, Weronika Snopek, Nata-
lia Konat, Jakub Zwierzchowski. W etapie 
powiatowym nasze dzieci zajęły następujące 
miejsca: Wiktoria Cedro – I miejsce, Aga-

Wiktoria Cedro - laureatką 
Konkursu „Bezpiecznie na wsi”.

Laureatka konkursu, w Sali Plenarnej Sejmu, ze swoją mamą 
Grażyną Cedro oraz dyrektorem Jerzym Snopkiem.

Szkoła Podstawowa w Leszczynach uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Bezpiecznie na wsi” zorganizowanym przez prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

ta Budzisz – II miejsce, Weronika Snopek 
– III miejsce.

W etapie wojewódzkim praca WIKTO-
RII CEDRO, zakwalifikowana do w katego-
rii wiekowej klas IV - VI, uplasowała się na 
II miejscu. Tym samym  - Wiktoria Cedro 
została laureatką Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.

Uroczyste  podsu-
mowanie  tego  konkursu 
i wręczenie nagród odby-
ło się w Sali Kolumnowej 
Sejmu  Rzeczpospolitej 
Polskiej w Warszawie. Na 
tę  uroczystość  Wiktoria 
udała się ze swoją mamą 
–  Grażyną Cedro, dy-
rektorem  SP w Leszczy-
nach  -  Jerzym Snop-
kiem,  wójtem  gminy 
Górno – Przemysławem 
Łysakiem. Nagrodę Wik-
torii  wręczył  Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
–  Marek Sawicki oraz 
prezes  KRUS - Henryk 
Smolarz.

E. Gondek

Miła uroczystość odbyła się w Urzę-
dzie Gminy w Górnie podczas ostatniej 
sesji RG: gospodarze gminy: wójt Prze-
mysław Łysak oraz przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Skiba pożegnali 
odchodzącą na emeryturę, po 28 latach 
pracy w GOPS oraz UG, Annę Babiarz.

Gospodarze gminy podziękowali za wy-
trwałą  pracę,  przekazując  p.  Annie  kwiaty 
oraz grawerton – podziękowanie. Były wspo-
mnienia  i  łzy wzruszenia. Emerytka podzię-
kowała  za  te  wyróżnienia,  podkreślając,  że 
lata spędzone w pracy administracyjnej pozo-
staną jej na długo w pamięci.

Uroczyste pożegnanie 
wieloletniej  

pracownicy GOPS

Z inicjatywy dyrektor Zespołu Szkół 
w Krajnie – Małgorzaty Gębskiej – Li-
sowskiej, uczniowie tej szkoły odbyli, 13 
października br., zajęcia profilaktyczno 
- edukacyjne na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Zajęcia po-
prowadził pracownik Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP w Kielcach, Tomasz 
Królak, w dwóch grupach wiekowych: 
z uczniami gimnazjum oraz  klas 4 - 6 
podstawówki.

Na prelekcji można było obejrzeć film, 
który  dotyczył  tragicznych  skutków  wy-
padków na drogach woj. świętokrzyskiego, 
m.in. z udziałem dzieci, rowerzystów, mo-
torowerzystów. Ich główną przyczyną była 
na ogół brawurowa jazda kierowców, jazda 
z nadmierną prędkością, pod wpływem al-
koholu. W czasie zajęć edukacyjnych pro-
mujących, m.in. bezpieczne zachowania na 
drodze, pokazano skutki  jazdy bez pasów 
bezpieczeństwa w rozpędzonym samocho-
dzie.

Działania profilaktyczno  -  edukacyjne 
realizowane były w ramach programu pod 
nazwą  „Życie  jest  zbyt  cenne,  nie  zosta-
wiaj go na drodze”. Zgodnie z założeniami, 
program  dotyczy  w  pierwszej  kolejności 
uczestników  ruchu drogowego określone-
go ryzyka. Grupy te wymagają szczególnej 
uwagi i konkretnych, metodycznych dzia-
łań  nie  tylko  ze  strony  policji,  ale  także 
innych  podmiotów,  odpowiedzialnych  za 
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Spotkanie uczniów 
Zespołu Szkół  

w Krajnie z policjantem
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Gromada zuchowa „Laskowe orzeszki” oraz harcerze 
„Świętokrzyscy tropiciele” ze Szkoły Podstawowej z Bęczkowa 
wzięli udział w XII Powiatowych i Chorągwianych Przeglądach 
Artystycznych Zespołów Wokalnych w WDK w Kielcach. Obie 
drużyny zajęły III miejsce, zarówno w Przeglądach Powiato-
wych, jak i Chorągwianych.

Trud i zaangażowanie dzieci oraz drużynowych – Małgorzaty 
Obary, Jolanty Janyst oraz  Grzegorza Kusztala został docenio-
ny przez profesjonalne jurry. Artyści z Bęczkowa otrzymali nomi-
nację do udziału w 38 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej - Kielce 2011, gdzie zaprezentowali się podczas Koncer-
tu „Gospodarze-Gościom”, który odbył się w lipcu w kieleckim 
amfiteatrze na Kadzielni. Zuchów reprezentował zespół wokalny 
w  składzie: Natalia Sulej, Roksana Brelak, Weronika Matu-
szewska i Dominik Zemsta, zaś harcerzy - Magdalena Kaleta, 

Harcerski sukces ! 

Anna Błachucka, to autorka liryków, 
utworów  satyrycznych  i  opowiadań, 
mieszkająca we wsi Kozłów, w powiecie 
jędrzejowskim. Wydała 8 pozycji książ-
kowych, jest członkinią Związku Litera-
tów Polskich.

W wydaniu książki bardzo pomogła 
autorce Ewa Siudajewska  z Bęczkowa 
–  nauczycielka  gwary  świętokrzyskiej. 
Autorka, we wstępie do swojego dzieła 
pisze m.in.: „Pragnę podziękować Ewie 
Siudajewskiej,  gawędziarce  z  Bęczko-
wa, za wiedzę, cierpliwość i pomoc przy 
korekcie i nagraniu pogwarek. Jej umiło-
wanie gwary i tradycji ludowej natchnę-
ło mnie myślą połączenia w jedność na-
szych umiejętności”.

Książka  jest  ilustrowana  wycinkami 
ludowymi autorstwa Wiesławy Juchnow-
skiej – miłośniczce folkloru z Bęczkowa.

Dr Stanisław Cygan,  w słowie wstęp-
nym  do  wspomnianej  książki,  wymie-
nia, m.in.    nazwiska  Ewy  Siudajewskiej  
i Leszka Łysaka z Woli Jachowej których 
pisarstwo „wpisuje się w nurt twórczości 
ludowej o regionalnym rodowodzie.”

Wieczór  w  Pałacyku  Zielińskiego 
zgromadził  komplet  publiczności  i  był 
swoistym  benefisem Anny Błachuckiej. 
Spotkanie  poprowadził  Stanisław Ny-
czaj, prezes Oddziału ZLP w Kielcach, 
podkreślając  znaczenie  takich  pozycji, 
jak  „Widok  z  kalenicy”, w  zachowaniu 
tradycji kultury ludowej.

Niewątpliwą  atrakcją wieczoru były 
występy naszych, wspomnianych, wyżej 
pań z Bęczkowa. Ewa Siudajewska prze-

Promocja książki „Widok z kalenicy” 
Anny Błachuckiej

Niezapomniany wieczór w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach

Związek Literatów Polskich, Oddział w Kielcach, zorganizował w Klubie 
Środowisk Twórczych wieczór prezentujący utwory nowo wydanego zbiorku 
humoresek, pisanych gwarą świętokrzyską, pt.”Widok z kalenicy” autorstwa 
Anny Błachuckiej.

czytała gwarą dwa opowiadania z książki 
autorki, a Wiesława Juchnowska zaśpie-
wała,  przy  akompaniamencie  Włady-
sława Pedrycza,  także  z  naszej  gminy, 
„Dumkę Świętokrzyską” – rzewną pieśń 
ludową. Obydwie panie  sala nagrodziła 
głośnymi brawami.

O  swoich  „Pogwarkach  z  Jarkowy 
Góry”  (druga  część  tytułu  książki)  bar-
dzo  interesująco mówiła  autorka  książ-
ki:  „Pogwarki zawarte w tym zbiorku 
są w mojej twórczości ważnym ogniwem 
łączącym dzieciństwo z dojrzałością. To 
nic innego jak próba zachowania daw-
nego języka ludzi ze wsi (...) Dwa wieku, 
związane z kulturą i ziemią oraz naszą 
wiara, wyzierają z tej książki podanej 
w formie humorystycznej”....

Dodajmy, że imprezę wzbogacił wy-
stęp  zespołu  ludowego  „Bochenianki”. 
Na zakończenie sala odśpiewała autorce 
„Pogwarek” gromkie „sto lat!”

Po  części  oficjalnej,  przy  winie 
i  słodyczach,  długo  jeszcze  gaworzono 
o folklorze, kulturze ludowej i jej przed-
stawicielach. Widać, że, mimo ogólnych 
tendencji,  ludowość  zaczyna  być  coraz 
bardziej w modzie...

Warto zaznaczyć, iż pomocy finanso-
wej, przy wydaniu książki, udzielił także 
wójt naszej gminy. (Kos.)

P.s. Kalenica, to górna, pozioma kra-
wędź przecięcia się dwóch połaci dacho-
wych, która przedstawia się jako pozio-
my grzbiet dachu, lub strzechy, strop.

Katarzyna Malecka oraz Kon-
rad Ryń. Zespoły  zaprezento-
wały  wielki  kunszt  artystyczny 
mieszkańcom Kielc oraz gościom 
z Polski i zagranicy.

Koszty  pobytu  zespołów  na 
obozie  pokrył wójt Przemysław 
Łysak z budżetu gminy za co je-
steśmy bardzo wdzięczni. Dzięku-
jemy  również  kierownik SZOS 
- Barbarze Raczyńskiej za miłą 
i pożyteczną współpracę.

Małgorzata Obara,  
Jolanta Janyst

Od lewej: Ewa Siudajewska, Wiesława 
Juchnowska i Anna Błachucka podczas 
imprezy w Pałacyku Zielińskiego.
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Trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich 
lat nasze ośrodki w Górnie i Radlinie zmie-
niły się nie do poznania. Oto przykłady:

Ośrodek Zdrowia w Górnie  już 
w 2006 roku został ocieplony kosztem pra-
wie 115 tys. złotych. W rok później odbył 
się  remont  (malowanie  ścian,  wymiana 
drzwi, przysposobienie łazienki dla niepeł-
nosprawnych,  łazienki  dla  pracowników, 
położenie  płytek  w  gabinetach  i  innych 
pomieszczeniach  za  przeszło  52  tys.  zł). 
W 2008 roku ZOZ zafundował sobie nowy 
samochód – karetkę za przeszło 53 tys. zł.

W  2009  r.  wykonano  tablicę  rozdziel-
czą, wymieniono instalację elektryczną oraz 
agregat prądotwórczy na wypadek wyłącze-
nia  prądu.  Na  wszystkie  schody  do  przy-
chodni zakupiono nakładki antypoślizgowe, 
pozyskano także drobny sprzęt ogólnej war-
tości prawie 10 tys. zł. Do wyremontowane-
go pomieszczenia socjalnego dla pracowni-
ków zakupiono meble za prawie 4 tys. zł.

W  2010  r.  ośrodku w Górnie wymie-
nione drzwi wejściowe za 5,3 tys. zł.  Ko-
lejny nabytek to szafki na kartoteki, biurka, 

szafki do gabinetu zabiegowego za blisko  
8 tys. zł.

W sumie, od 2006 r. na poprawę funk-
cjonowania ośrodka w Górnie przeznaczo-
no 153,2 tys. złotych.

Ośrodek Zdrowia w Radlinie,  prze-
szedł  w  2006  roku  remont  kapitalny  za 
prawie 126 tys. zł. Był  to efekt programu 
dostosowawczego do wymagań jakim po-
winny odpowiadać, pod względem facho-
wym  i  sanitarnym,  pomieszczenia  i  urzą-
dzenia zakładu opieki zdrowotnej. Program 
został zatwierdzony przez SANEPID.

W kolejnych  latach  na  ośrodek w Ra-
dlinie  przeznaczono,  z własnych  środków, 
duże  kwoty.  I  tak:  wymieniono  instalację 
elektryczną za 4,9 tys. zł, wykonano podjazd 
dla niepełnosprawnych za ponad 12 tys. zł, 
w 2007 r. zamontowano instalację alarmową 
za 2,2 tys.  zł, w 2008 r. wykonano remont 
dachu kosztem prawie 8,6 tys. zł, przyłącze 
kanalizacyjne (1,6 tys. zł), wymieniono też 
instalacje odgromową (2,4 tys. zł).

W  2009  r., w  związku  z  odłączeniem 
ogrzewania  ośrodka  od  budynku  szkoły, 

trzeba było wykonać własną kotłownię za 
32,2 tys. zł.

W  roku  ubiegłym  ośrodek  wzbogacił 
się o nowe okna, kosztem 23,5 tys. zł. Za-
kupiono  rolety,  wagi,  biurka,  drzwi  wej-
ściowe, kolejne szafki na kartoteki.

W  ub.  roku  przeprowadzono  remont 
elewacji  budynku  ośrodka  w  Radlinie  za 
54 tys. zł.

Wszystkie remonty  i zakupy jakie zo-
stały wykonane  od  2006  roku w  ośrodku 
w  Radlinie  kosztowały  ZOZ  291  tys.  zł. 
I  to  wszystko  z  własnych,  wygospodaro-
wanych przez ZOZ środków. (J.)

Harmonogram pracy ZOZ
Poniedziałek: godz.: 7.30 - 18.00  
– OZ Górno i Radlin,
Wtorek: godz.:7,30 – 18.00  
– OZ Górno, 7.30 – 15.35 – OZ Radlin,
Środa: godz.:7.30 - 18.00  
– OZ w Górnie i Radlinie,
Czwartek: godz.: 7.30 – 18.00 – OZ Gór-
no, godz.: 7.30 – 15.35 – OZ Radlin,
Piątek: godz.:7.30 – 18.00 – OZ Górno, 
godz.: 7.30 – 15,35 – OZ Radlin.
Ośrodek Zdrowia Górno:  
tel.: 41/30 23 093 – rejestracja,
Ośrodek Zdrowia Radlin:  
tel.: 41/30 21 036 – rejestracja.

Z pracy ZOZ

Książka Wiesławy Juchnowskiej 

W trosce o zdrowie mieszkańców
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie, kierowany od lat przez dyrektor, 

lek. med. Alfredę Zawieruchę – Rubak, jest przykładem jak można własnym sump-
tem doprowadzić do wysokiej jakości usług medycznych, świadczonych w bardzo 
dobrych warunkach.

Już  przy  wejściu  gości  witały  i  kie-
rowały  do  sali  gimnastycznej  panie  na-
uczycielki  w  pięknych  świętokrzyskich 
strojach.  A  w  sali  ….  urocza,  Maryjna 
kapliczka, kwiaty, klęczące przed kaplicz-
ką  niewiasty  w  ludowych  strojach,  nieco 
z boku siedząca przy kołowrotku „babcia” 
– wprowadziły wchodzących w nastrój po-
godnej refleksji i zadumy.

Gości  powitała  i  spotkanie  poprowa-
dziła  Lidia Rafalska  -  dyrektor  szkoły. 
Wśród zaproszonych gości byli: Przemy-
sław Łysak  –  wójt  gminy  Górno, Grze-
gorz Skiba - przewodniczący Rady Gminy 
Górno, ks. Henryk Węgrzyn – proboszcz 
parafii  w  Skorzeszycach,  członkowie  To-

warzystwa  Przyjaciół  Bęczkowa,  nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszy-
cach oraz wielu mieszkańców Skorzeszyc, 
w tym opiekunowie kapliczek.

Przeżyciami związanymi z powstawa-
niem książki podzieliła  się  autorka książ-
ki – Wiesława Juchnowska. Opowiedziała, 
m.in.,  o  spotkaniach  z  ludźmi  opiekują-
cymi  się  kapliczkami  oraz  o  zwyczajach 
związanych  z  tymi małymi obiektami  sa-
kralnymi. Następnie ks. Henryk Węgrzyn 
powiedział o znaczeniu i roli krzyża w na-
szym codziennym życiu, a także w  histo-
rii  dawniejszej  i  obecnej.  Chwilę  później 
Ewa Siudajewska,  piękną  gwarą  święto-
krzyską,  opowiedziała  pewną,  związaną 

z  krzyżem,  historię  z  czasów  swej wcze-
snej młodości. 

Następnie  mikrofon  przejęli  młodzi 
artyści prezentując wspaniały program. Po 
części artystycznej nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego o kapliczkach. 
Dyrektor  SP  ogłosiła  wyniki,  a  wójt,  au-
torka  książki  i  ksiądz  proboszcz wręczyli 
nagrody i dyplomy.

Na zakończenie wójt podziękował au-
torce  za  tak  wartościową  i  potrzebną  dla 
naszej tożsamości narodowej i regionalnej 
książkę i wręczył jej kwiaty.

Urszula Kamińska

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie 
dyrektorowi, nauczycielom i innym pracow-
nikom szkoły oraz uczniom ze Szkoły Pod-
stawowej w Skorzeszycach za trud włożony 
w przygotowanie tego pięknego spotkania, 
za doskonałą jego organizację oraz stwo-
rzenie ciepłego, niepowtarzalnego klimatu 
całej uroczystości. Ks. Henrykowi Wę-
grzynowi składam wyrazy wdzięczności za 
dobre słowo i duchowe wsparcie, wójtowi 
– Przemysławowi Łysakowi. i Grzegorzo-
wi Skibie - przewodniczącemu Rady Gminy 
Górno dziękuję za uświetnienie spotkania 
swą obecnością, zaś mieszkańcom Skorze-
szyc za liczne przybycie.

Wiesława Juchnowska

„Krzyże, kapliczki  
i figury przydrożne”

20 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach odbyło się pierw-
sze z cyklu spotkań promujących książkę p Wiesławy Juchnowskiwej– Krzyże, kaplicz-
ki, i figury przydrożne - gmina Górno”. Wydanie tej książki jest głównym rezultatem   
realizacji zadania publicznego pt. WYDANIE I PROMOCJA KSIĄŻKI „KRZY-
ŻE, KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE – GMINA GÓRNO”, zrealizowanego  
przez Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa  przy wsparciu  Urzędu Gminy Górno.


