
Miłośnicy gołębi na spotkaniu w Cedzynie.

dokończenie na str. 4

(12/151)

Rozmowa z wójtem gminy Przemysławem Łysakiem - str. 2

20 grudnia 2011 r.- 20 stycznia 2012 r.

Z sesji Rady Gminy

Nie sięgamy 
do kieszeni 
podatników

Autorkę książki Wiesławę Juchnowską zapowiada, na imprezie 
w Krajnie, dyrektorka ZS – Małgorzata Gębska – Lisowska.

Kolejna sesja Rady Gminy w Gór-
nie - 28 listopada br. - rozpoczęła się od 
wniosków wójta Przemysława Łysaka, 
zgłoszonych do porządku obrad, doty-
czących odwołania dotychczasowego 
skarbnika gminy i powołania nowego. 
Wnioski, jak i cały porządek, zostały 
przyjęte, po czym radni przeszli do 
jego realizacji.

Z okazji Świąt  
Bożego Narodzenia

składamy Mieszkańcom  
naszej Gminy

 życzenia miłości, spokoju  
i wszelkiego dobra.

A w Nowym Roku 2012
- abyśmy dla siebie nawzajem

byli pełni życzliwości i zrozumienia.
Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skiba
Wójt Gminy

Przemysław Łysak
Do życzeń dołącza się Redakcja „Gołoborza”

Promocja książki  
- czyt. na str. 8

Gołębie pokoju w Cedzynie - czyt. na str. 7

Wójt zwrócił się do radnych o odwo-
łanie dotychczasowego skarbnika gminy 
– Haliny Cedzyńskiej, która zdecydo-
wała się na prowadzenie działalności go-
spodarczej co koliduje z wykonywaniem 
funkcji skarbnika (stosowne oświadcze-
nie w tej sprawie złożyła na piśmie na 
ręce wójta). Radni zaakceptowali ten 
wniosek.
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- Mija rok od czasu wyboru Pana na 
wójta gminy Górno. Co udało się w tym 
czasie załatwić dla gminy i jej mieszkań-
ców.

- Przyjazna Gmina Górno - to hasło przy-
świeca mi od samego początku kadencji. 
Od pierwszego dnia wzięliśmy się do pracy 
o czym świadczy chociażby 20 przetargów 
w trybie zamówień publicznych przeprowa-
dzonych przez gminę.

- Poproszę o szczegóły...
- W tym roku podpisaliśmy, jako pierw-

si w województwie świętokrzyskim, umowę 
na budowę tak zwanej „schetynówki” – dro-
gi Krajno Parcele – Bęczków o długości 2,6 
km. Koszt inwestycji 1,1 mln złotych dofi-
nansowanie 545,6 tys. złotych z Narodowe-
go Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Wybudowaliśmy także krótki, aczkolwiek 
bardzo oczekiwany, odcinek drogi asfaltowej 
łączący Cedzynę z Wolą Kopcową.

- W trakcie budowy jest „Wiejski Dom 
Kultury” w Krajnie. Dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 0,5 
mln złotych. Data podpisania umowy z wy-
konawcą - 14 kwietnia 2011 roku. W Woli Ja-
chowej trwa budowa świetlicy dla mieszkań-
ców. Dofinansowanie z PROW to 397 tysięcy 
złotych. Umowę z wykonawcą podpisano 
3 stycznia 2011 roku. W Leszczynach - 13 
czerwca 2011 roku - nastąpił odbiór prze-
budowanej remizy OSP z przeznaczeniem 
na cele społeczno - kulturalne. Wartość dofi-
nansowania z PROW „Odnowa i rozwój wsi” 
– pół miliona złotych. Również na potrzeby 
mieszkańców zlecono wykonanie dokumen-
tacji projektowej rozbudowy OSP w Górnie. 
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 
16 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku do istniejących już Kół Go-
spodyń Wiejskich dołączyły nowo powstałe 
w Krajnie i Leszczynach. Dzięki zrzeszeniu 
w Lokalnej Grupie Działania „Wokół Łysej 
Góry” i udziale w projektach przez nią reali-
zowanych, część kół została już wyposażona 
w stroje a pozostałe ujęte są w realizowanych 
obecnie projektach.

- W minionym roku sporo działo się 
także w oświacie...

- W Cedzynie, 30 czerwca 2011 roku, 
dokonaliśmy odbioru nowo wybudowanej 
szkoły. Wartość robót - 6,2 mln złotych Dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego to 2,5 mln złotych. Trwa remont 
i przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół 
w Bęczkowie. Umowę z wykonawcą podpi-
sano 15 listopada 2011 roku. Wartość robót 
- 98 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej to 61 
tysięcy złotych. Również teren wokół szkoły 
zaczyna być zagospodarowywany.

W kwietniu 2011 roku złożone zostały 
wnioski o przyznanie pomocy dydaktycznych 
w ramach realizacji „Świętokrzyskiego Pro-
gramu Wspierania Rozwoju Edukacji”. Szko-
ła w Leszczynach, w ramach projektu, otrzy-
mała zestaw multimedialny. Łączna wartość 
pomocy rzeczowej 18.857 złotych, zaś Zespół 

Szkół w Bęczkowie otrzymał nowoczesną 
pracownię językową. 30 września 2011 roku 
w WDK w Kielcach odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy pomiędzy Wojewódz-
twem Świętokrzyskim a gminą Górno. 

Niestety, w związku z brakiem możliwo-
ści dofinansowania ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 6 Punktów 
Przedszkolnych i Gminne Przedszkole w Ce-
dzynie w roku szkolnym 2011/2012 utrzy-
mywane są wyłącznie ze środków budżetu 
gminy. Kolejny sukces odnotowuje Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Cedzynie, które-
go projekt pn. „Uczymy się dla lepszej przy-
szłości” został zakwalifikowany do realizacji 
przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regio-
nalnego w Kielcach. Dzięki temu, szkoła po-
zyska 510 tysięcy złotych na różnego rodzaju 
przedsięwzięcia wzbogacające wiedzę oraz 
rozwijające świadomość uczniów. 

- Infrastruktura wodno - kanalizacyjna 
i zagospodarowanie przestrzenne, to jedno 
z ważniejszych przedsięwzięć gminy...

- Tak, zakończyła się budowa kanaliza-
cji w Krajnie Zagórzu. Odbiór robót nastą-
pił 15 lipca 2011 roku. Koszt inwestycji 3,8 
mln złotych. Wartość dofinansowania 1,8 
mln złotych z PROW. Natomiast 20 sierpnia 
2011 roku nastąpił odbiór sieci kanalizacyj-
nej w Bęczkowie. Wartość robót wyniosła 
9,6 mln złotych, natomiast dofinansowanie 
z RPO to 5,8 mln złotych. Z uwagi na nie-
fortunną lokalizację miejsca pod budowę 
oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach prze-
ciągają się procedury inwestycyjne (od 2007 
roku) w związku z czym budowa może nie 
otrzymać wymaganych uzgodnień. Gmina 
Górno od ośmiu lat opracowuje plany zago-
spodarowania przestrzennego. W roku 2011 
udało się uchwalić pierwsze oczekiwane pla-
ny sołectw. 

- Nie zapomina Pan o bezpieczeństwie 
w gminie

- Jednostka OSP w Woli Jachowej pozy-
skała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy 
MAN. Data podpisania umowy z wykonawcą 
- 15 czerwca 2011 rok. Wartość pojazdu 650 
tys. złotych. Dofinansowanie - 350 tys. zło-
tych. OSP Leszczyny otrzymała skarosowa-
ny samochód STAR 6x6. Natomiast w OSP 
Górno zmodernizowano samochód ratow-
niczo – gaśniczy za kwotę 110 tys. złotych. 
Dofinansowanie ze środków Województwa 
to 50 tys. złotych. 

10 października 2011 roku podpisane 
zostało porozumienie pomiędzy Wojewódz-
twem Świętokrzyskim a gminą Górno na 
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 
od kościoła w Leszczynach w kierunku Bęcz-
kowa do skrzyżowania z drogą powiatową. 
Natomiast 16 września 2011 roku zawarto 
porozumienie pomiędzy Starostwem Powia-
towym a gminą Górno na budowę chodnika 
przy drodze powiatowej w Bęczkowie od 
kościoła, w kierunku Leszczyn. Obecnie na 
opisane wyżej projekty chodników ogłoszo-
no przetarg.

- W Pańskim działaniu daje się także 
zauważyć troskę o zdrowie mieszkańców.

- Mieszkańcy gminy korzystają z usług 
publicznych ośrodków zdrowia w Górnie 
i Radlinie. Oprócz podstawowej opieki zdro-
wotnej na miejscu dostępne jest laboratorium 
do wykonywania analiz jak też aparat ultra-
sonograficzny. Fachowy personel pracuje 
w gabinetach spełniających europejskie stan-
dardy. Od lat w budynkach dokonywane są 
niezbędne remonty. 

Wielkość wszystkich nakładów finanso-
wych zamknęła się w kwocie niespełna 88,5 
tys. złotych. 

Inicjatywa zbiórki krwi w Gminie Gór-
no zrodziła się 3 lata temu w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Gminy Górno. W ciągu 3 lat kilka-
dziesiąt litrów krwi powędrowało do szpitali 
oraz w dalszej perspektywie, dzięki informa-
cjom przekazanym przez stowarzyszenie spo-
łeczeństwu, światowy rejestr dawców szpiku 
powiększył się o kolejne osoby. Tegoroczna 
akcja, dzięki współpracy władz gminy mia-
ła miejsce w budynku SP w Skorzeszycach, 
gdzie przygotowane warunki pozwoliły na 
zarejestrowanie aż 82 osób, z czego 74 od-
dały krew. Uzyskano ponad 33 litry krwi, co 
dało gminie 4 miejsce w regionie.  

W 2011 roku po raz pierwszy w na-
szej gminie i to aż trzykrotnie stacjonował 
cytomammobus. Panie mogły skorzystać 
z bezpłatnych badań cytologicznych i mam-
mograficznych. Łącznie swój stan zdrowia 
sprawdziło około 310 kobiet. Następna moż-
liwość badań już 9 grudnia 2011 roku przy SP 
w Skorzeszycach.

- W gminie rozwija się też turystyka 
i agroturystyka...

- Gmina Górno to także liczne atrakcje 
dla turystów. Zimą miłośników białego sza-
leństwa zaprasza wyciąg narciarski „Sabat” 
w Krajnie – Zagórzu. Obecnie realizowany 
jest tam duży projekt i rok 2012 będzie dla 
turystów sezonem pełnym niespodzianek. 

Wokół wyciągu narciarskiego istniejące 
i nowopowstałe gospodarstwa agroturystyczne 
zapewniają bazę noclegową. Gmina zorgani-
zowała także w 2011 roku strzeżone kąpielisko 
wodne w Cedzynie. W Cedzynie funkcjonuje 
również kilka nowoczesnych hoteli.

- Jak z tego wynika, gmina, pod Pań-
skim kierownictwem uzyskała sporo suk-
cesów. A są  też porażki ?

- Do porażek należy zaliczyć wielkie pro-
blemy z pozyskaniem lokalizacji dla oczysz-
czalni ścieków w Skorzeszycach. Marną po-
ciechą jest fakt, że niewiele w tym zakresie 
mogę zrobić. Będziemy kontynuować prace, 
mające na celu pozyskanie tej lokalizacji. Ten 
proces przeciąga się i ciągle niepewne jest 
uzyskanie decyzji środowiskowej.

- A największy sukces ?
- Duża liczba projektów o dofinansowa-

nie unijne, przygotowanych przez pracow-
ników urzędu i szkół. Wiele z nich jest już 
zrealizowanych, kilka znajduje się w reali-
zacji. Tylko w grudniu złożyliśmy siedem 
projektów. To duży sukces, bo gmina jeszcze 
nigdy nie złożyła tylu projektów. Pracownicy 
urzędu twierdzą, że takiej liczby projektów 
jeszcze nie było. Wiąże się to z dużym nakła-
dem pracy, za co im serdecznie dziękuję.

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Kosowski

Rozmowa z wójtem gminy Przemysławem Łysakiem

Przyjazna gmina Górno
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W SP w Górnie 

Cel główny: pomoc biednej rodzinie

Przedszkolaki i dzieci z klas I-III, 
ze Szkoły  Podstawowej w Górnie, re-
alizowały projekt „Otwarta Twoja Ka-
riera” OTK, w ramach Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery. Głównym celem 
przedsięwzięcia było uwrażliwienie 
uczniów i ich otoczenia (nauczycie-
li, rodziców) na potrzebę właściwego 
zaplanowania przyszłości zawodowej 
młodego pokolenia. 

Dzieci brały udział w warsztatach pro-
wadzonych przez konsultantów ŚCDN 
w macierzystej szkole oraz w spotkaniach 
z przedstawicielami zawodów (leśniczy, 

O potrzebach tych dowiadują się 
wolontariusze, którzy sami w swoich 
społecznościach poszukują rodzin do-
tkniętych biedą, odwiedzają je i pytają 
o to, czego im najbardziej brakuje. Oko-
ło miesiąca przed Bożym Narodzeniem 
informacje te są umieszczane w ano-
nimowej bazie internetowej, by dar-
czyńca mógł wybrać konkretną rodzinę 
i przygotować dla niej paczkę na święta. 
W ramach SZLACHETNEJ PACZKI 
docieramy z pomocą do rodzin najbar-
dziej potrzebujących, takich, które nie 
mają postawy roszczeniowej, których 
bieda jest ukryta.

Do tegorocznej akcji SZLACHET-
NA PACZKA dołączyła  15-osobowa 
ekipa wolontariuszy z Krajna. Nasi wo-
lontariusze odwiedzili 10 najbardziej po-
trzebujących rodzin z Krajna i okolic. 

Wolontariuszy Paczki, którzy mają 
odwagę wkroczyć w świat biedy i real-
nie pomóc rodzinie w potrzebie, nie bez 
powodu nazywamy  SuperW. Wiemy, że 
są superbohaterami i możemy powierzać 
im odpowiedzialne zadania i stawiać 
przed nimi wielkie wyzwania. Tacy wła-
śnie są wolontariusze, działający w Kraj-
nie.  Przeszli odpowiednie szkolenie, na 
którym pogłębili swoją wiedze o mądrej 
i skutecznej pomocy. Potrafili poświęcić 
swój czas na pomnażanie dobra i pomoc 
innym ludziom bezinteresownie. Wolon-

farmaceuta). Ponadto wykonywały prace 
związane z projektem w postaci rysun-
ków, form przestrzennych na temat „Za-
wody w mojej rodzinie”. Wolontariusze 

Projekt „Otwarta 
Twoja Kariera”

z Fundacji Kronenberga przeprowadzili 
zajęcia „Grosikowe zabawy”, w trakcie 
których dzieci  uczyły się podstaw ban-
kowości  i obrotu pieniędzmi. Przesłane 
do ŚCDN prace dzieci utworzą ZaMeK 
2011, czyli Zawodoznawczą Mediotekę 

Kariery i będą dołączone do zasobów 
z poprzedniej edycji OTK.

To właśnie w szkole jest miejsce, 
w którym dzieci i młodzież mogą zdo-
bywać wiedzę o pracy człowieka, zro-
zumieć rolę pracy w życiu, włączyć się 
w nurt codziennych czynności ludzkich 
i kształtować podstawowe umiejętności 
praktyczne oraz motywację do uczestni-
czenia w pracy społecznej.  Uczniowie 
przy tym  mają możliwość kształtowania 
takich cech jak: pracowitość, systema-
tyczność, dokładność, uczciwość, rzetel-
ność, odpowiedzialność, pomysłowość, 
zaradność, które są niezbędne w doro-
słym życiu.

Szlachetna Paczka w Krajnie

tariusze pragną przywrócić potrzebują-
cym rodzinom wiarę we własne możli-
wości, odkryć w nich potencjał. Wspie-
rają słowem i czynem. Z uśmiechem na 
twarzy i wielkim sercem przezwyciężają 
wszelkie trudności. W skład naszych wo-
lontariuszy wchodzą: Katarzyna Skiba, 
Anna Nalewka, Arkadiusz Szlufik, 
Marcelina Szlufik, Izabela Filipczak, 
Dominik Skrzeczowski, Kamil Jam-
rożek, Karolina Stępnik, Szymon Go-

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – re-
alizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. W SZLACHETNEJ 
PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubo-
gich ze swojego miasta lub okolicy.

łębiowski, Artur Raczyński, Martyna  
Jawór, Izabela Stochmal - Lider Ze-
społu, Anna Piwowar - Lider Zespołu, 
Paulina Szlufik - specjalista do spraw 
PR w rejonie, Agata Gołębiowska - Li-
der Rejonu.

Mimo różnych osobowości, charak-
terów, zainteresowań stworzyli niesamo-
wity zespół. Połączyła ich wszystkich 
wspólna potrzeba czynienia dobra.

Wolontariusze wykonali swoje za-
dania wzorowo. Teraz nadszedł czas na 
DARCZYŃCÓW, którzy wraz ze swo-
imi znajomymi z klasy, czy sąsiadami 
stworzą paczkę odpowiadającą na po-
trzeby danej rodziny. Wystarczy wejść 
na stronę: www.szlachetnapaczka.pl, 
odnaleźć województwo świętokrzyskie 
i rejon KRAJNO. Tam będą znajdo-
wały się opisy poszczególnych rodzin 
oraz lista potrzeb. Organizując paczkę 
przyczyniamy  się do pomnażania dobra 
w naszej okolicy. Akcja SZLACHETNA 
PACZKA łączy ludzi, dla których nie 
jest obojętna ludzka bieda.

SZLACHETNA PACZKA istnieje, 
żeby inspirować ludzi, do tego, by sta-
wali się bohaterami!

Wolontariusze z Krajna.
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Wójt zgłosił kolejny: o powołanie 
nowego skarbnika, obecnej na sesji – 
Marzanny Jop. Wójt uzasadnił swoją 
propozycję, podkreślając fachowość 
oraz doświadczenie kandydatki (przez 
kilka lat pełniła tę funkcję w Urzędzie 
Gminy w Nowej Słupi). Kilka słów 
o sobie powiedziała także zainteresowa-
na. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
o powołaniu nowego skarbnika. Marzan-
nie Jop pogratulowano wyboru, życząc 
jej owocnej pracy dla dobra gminy i jej 
mieszkańców. Do nowego roku Urząd 
Gminy zmuszony jest, niestety, do funk-
cjonowania bez skarbnika.

Kolejne punkty obrad, to przyjęcie 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla sołectw: Krajna 
Drugiego oraz Krajna Parcele. O ile ten 
pierwszy radni przyjęli, w zasadzie, bez 
uwag, o tyle plan dla Krajna Parceli, 
przybyli na sesję mieszkańcy tej miej-
scowości, skrytykowali. Usiłowała go 
bronić autorka – dyrektor Biura Plano-
wania MGGP S.A. z Tarnowa Małgo-
rzata Przybysz - Ławnicka, powołując 
się na obowiązujące przepisy – ta firma 
od 8 lat przygotowuje dokumentację. 
Mieszkańcy zakwestionowali przede 
wszystkim trasy nowo projektowanych 
dróg wewnętrznych, które miałyby prze-
biegać przez ich posesje, w niektórych 
przypadkach – zbyt blisko ich domów. 
Z uwagami tymi zgodzili się i wójt gmi-
ny, i przewodniczący rady, który zgłosił 
wniosek, by wprowadzić poprawki do 
planu, zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców. Wniosek przyjęto ku radości 

mieszkańców. Poprawki do planu wy-
muszają jednak zmianę studium uwarun-
kowań i zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego sołectwa, co wiąże się 
z dodatkowymi kosztami i opóźnieniem 
powstania planu.

Radni przyjęli następnie uchwały 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na rok 
bieżący – związanych m.in. z dotacją 
celową na pomoc społeczną oraz zwięk-
szeniem wydatków (o 50 tys. zł) na do-
posażenie SP w Cedzynie. Zaakceptowa-
no także decyzję wójta o przeznaczeniu 
66,4 tys. zł na dopłaty dla rolników do 
paliwa,

- określenia ceny żyta stanowiącej 
podstawę do naliczenia podatku rolne-
go na rok 2012 – obniżono kwotę pro-
ponowaną przez Prezesa GUS  (74,18 zł) 
do 37 zł za 1 q żyta,

- określenia stawek podatku od 
nieruchomości:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej – 0,54 zł od 1 m. kw.,
b) pod jeziorami, zajętymi na zbior-

niki wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej, statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego – 0,22 zł 
od 1 m. kw.,

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m. kw.  

pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gosp. oraz budynków mieszkal-

nych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gosp. – 15,28 zł od 1 
m. kw. p. u.,

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gosp. w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 7,38 zł od 
1 m. kw. p. u.,

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych – 1,55 zł od 1 m. kw. 
p. u.

e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej, statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego – 3,85 zł 
od 1 m. kw. p. u.,

3. od budowli – 2 % ich wartości 
oraz 1 % - od budowli związanych z  
działalnością w zakresie doprowadzania 
wody i odprowadzania ścieków.

Powyższe stawki wzrosły o 5,4 % 
w stosunku do obowiązujących 2011 r.

- określenia stawek podatku od 
środków transportu – jak stwierdził 
referujący ten temat wicewójt Paweł 
Marwicki, stawki nie rosną, lecz zostały 
zaokrąglone do sum, które można po-
dzielić przez 12 (red.: m - cy),

- wydzierżawienia nieruchomości 
w Górnie i Cedzynie – pod potrzeby 
budowy masztów telekomunikacyjnych,

- wyrażenia zgody na umorzenie 
należności pieniężnej – sprawa dotyczy 
jednego z b. mieszkańców gminy, który  
w 1998 r. wziął pożyczkę z Biura Ame-
rykańsko - Polskiej Komisji ds. Pomocy 
Humanitarnej i zobowiązał się zwrócić 
ją na rzecz gminy Górno. W tzw. mię-
dzyczasie jego firma zbankrutowała, 
rozwiązaniu uległa także ww. komisja. 
Na podstawie procesu sądowego, wyto-
czonego przed laty przez gminę, na ww. 
ciążył obowiązek zwrotu tych środków. 
Radni uwzględnili trudną sytuację kre-
dytobiorcy i podjęli decyzję o umorze-
niu długu,

- rocznego Programu Współpracy 
Gminy Górno z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami o dzia-
łalności pożytku publicznego na 2012 
rok,

- zmiany do uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych – zwiększono środki na badania 
uzależnionych w ramach tego samego 
funduszu,

Gospodarz gminy złożył informa-
cję ze swoich prac między sesjami RG: 
w tym czasie podpisał umowy, z Urzę-
dem Marszałkowskim, na sfinansowa-
nie zakupu tablicy interaktywnej dla SP 
w Leszczynach oraz pracowni multime-
dialnej dla SP w Bęczkowie, wymienił 
doświadczenia z wójtem gm. Skotniki 
nt. utworzenia w SP w Leszczynach 
klasy integracyjnej dla dzieci niepełno-
sprawnych w gminie, podpisał umowy 

Radni przyjmują plan zagospodarowania sołectwa Krajno Drugie.
Nie sięgamy do kieszeni podatników

Cena zboża  
od 37 zł za kwintal

dokończenie ze str. 1

dokończenie na str. nastepnej
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dokończenie ze str. poprzedniej

Z sesji Rady Gminy – 12 grudnia br.

Plan Woli Jachowej odrzucony, 
dla  Skorzeszyc – do poprawki

na oświetlenie: 9 dodatkowych lamp dla 
Radlina i Ogrodzenia oraz 3 dla Cedzy-
ny, uczestniczył w zebraniach wiejskich 
w Górnie, Górnie Parcelach i Cedzynie, 
spotkał się z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w sprawie do-
kumentacji na oczyszczalnię ścieków 
w Skorzeszycach – jest nadzieja, że po 
tym spotkaniu i uzupełnieniu dokumen-
tacji zostanie wreszcie wydana decyzja 
środowiskowa dla tej inwestycji.

Wójt spotkał się w Cedzynie z przed-
stawicielami kieleckiego Oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w sprawie finalizacji budowy 
drogi S – 74 i zagospodarowania terenu 
w tej miejscowości. Uzgodnienia są po-
zytywne dla gminy, kolejnym etapem tej 
trasy będzie odcinek: Cedzyna – Wola 
Jachowa.

Wójt wziął udział w wyjazdowym 
spotkaniu Komisji Ładu i Porządku Pu-
blicznego RG dotyczącym stanu oświe-
tlenia gminy.

W interpelacjach głos zabrali: Emil 
Machul, Jan Sikora, Andrzej Łako-
miec, Aneta Dudzik, Tomasz Tofil, Jan 
Zielonka, Stanisław Anioł, Władysław 
Kowalczyk, Stanisław Cedro, Tadeusz 
Kmieć oraz jeden z mieszkańców Bęcz-
kowa. M.in. podziękowano wójtowi za 
parking pomiędzy szkołą a ośrodkiem 
zdrowia w Radlinie.

Wójt ustosunkował się do podnie-
sionych problemów przez radnych – 
szczegóły w protokóle z sesji dostępnym 
w Biurze Rady Gminy.            (Kos.) Radni odrzucili plan zagospodarowania Woli Jachowej.

Przyczyną tej niecodziennej frekwen-
cji były miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego obydwu tych miejsco-
wości, które radni mieli uchwalić. Plany 
rodziły się od ośmiu lat i były przygoto-
wane, przez firmę MGGP S.A. w Tarno-
wie, na podstawie przyjętego przez RG, 
w 2007 roku, Studium Uwarunkowań 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy. - Mimo, iż plany były kilkakrot-
nie wykładane do publicznego wglądu, 
mieszkańcy zgłosili do nich 90 uwag, 
z których poprzedni wójt nie uwzględnił 
(w całości lub ich części) - 67 - mówił 
referujący temat - Jerzy Kaczmarczyk 
z UG. Do planu uwagi miały także ko-
misje Rady Gminy, w dyskusji na sesji  

plan został totalnie skrytykowany przez 
mieszkańców. Wnioski dotyczyły m.in.: 
przebiegu trasy S -74, konieczności roz-
szerzenia terenów budowlanych, budowy 
dróg gminnych i wewnętrznych, terenów 
pod usługi i tzw. przemysłowych. 

Kto wymyślił takie rozwiązania ? – 
pytali uczestnicy sesji. 

Odpowiedziała dyrektor Biura Pla-
nowania tarnowskiej firmy Małgorzata 
Przybysz – Ławnicka: - opieraliśmy się 
ściśle na studium zagospodarowania oraz 
na obowiązujących przepisach prawnych.

W tej sytuacji radny z tego sołectwa 
Stanisław Cedro zgłosił wniosek o od-
rzucenie planu. Jego wniosek radni za-
akceptowali jednogłośnie. Mieszkańcy 
przyjęli tę decyzję oklaskami.

Wójt Przemysław Łysak rozumie-
jąc decyzję radnych i uwagi mieszkań-
ców, stwierdził jednak, że przekreśla 
ona osiem lat pracy i wydatków za ten 
dokument.

Podobnie rzecz się miała z miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla Skorzeszyc. Powstał on na 
takich samych zasadach, jak poprzedni. 
Do planu wniesiono, w latach poprzed-
nich, 53 uwagi, z których poprzedni wójt 
nie uwzględnił w całości lub ich części – 
29. Podczas sesji mieszkańcy wnosili kon-
kretne uwagi i propozycje, które skrzęt-
nie notowali radni z tego sołectwa: Jan 
Zielonka oraz Władysław Kowalczyk. 
Wnioski te zostały następnie przegłoso-
wane przez radę. Dotyczyły, podobnie 
jak w poprzednim przypadku: rozszerze-
nia terenów budowlanych, budowy dróg 

Radni przyjęli następnie uchwa-
łę w sprawie zmian w budżecie gminy 
na rok bieżący, w związku m.in. z do-
tacjami Urzędu Marszałkowskiego na 
cele społeczne oraz otrzymaniem części 
oświatowej subwencji ogólnej. Dokona-
no także przeniesień środków między 
działami, w związku z oszczędnościami 
w zimowym utrzymaniu dróg.

Dokonano też kosmetycznej zmiany 
w uchwale w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportu oraz pod-
jęto decyzję o wykupie działki w Bęcz-
kowie niezbędnej pod poszerzenie drogi 
dojazdowej do przepompowni.

W informacji o swoich pracach mię-
dzy sesjami Rady Gminy (2 tygodnie), 
wójt podkreślił, iż oszczędności związa-
ne z wyłączaniem oświetlenia w godz.: 
24.00 – 4,30 przyniosły tylko w ciągu 2 
tygodni – 9,5 tys. zł. Poinformował tak-
że, iż w okresie świąt: od 24 do końca 
grudnia br. oświetlenie zostanie przy-
wrócone.

W tym czasie wójt spotkał się z za-
wodnikami GKS Górno na podsumowa-
niu rundy jesiennej rozgrywek, uczest-
niczył w zebraniu wiejskim w Radlinie, 
odbył spotkania w ZEORK oraz u prezy-
denta Kielc w sprawie funkcjonowania 
komunikacji. Otwarto oferty na budowę 
chodników Leszczynach i Bęczkowie 
oraz złożono siedem wniosków o dofi-
nansowania unijne oraz z budżetu pań-
stwa, m.in. na monitoring czterech szkół 
w gminie.

W „interpelacjach” i wolnych wnio-
skach głos zabrali: Andrzej Łakomiec, 
Jan Zielonka, Marian Szlufik, Stani-
sław Cedro, Aneta Dudzik. Tadeusz 
Kmieć, Jan Pedrycz, Edward Wal-
don, Marzena Jamrozik i Jan  Sikora, 
podnosząc problemy gminy i swoich 
sołectw. M.in. podziękowano wójtowi 
za zbudowanie przepustu i odwodnienie 
w Krajnie Parcelach oraz odwodnienie 
drogi na skrzyżowaniu obok kościoła 
w Górnie. Na tym sesję zakończono.  

(Kos.)

Kolejna sesja Rady Gminy – 12 grudnia br. – zgromadziła wielu mieszkań-
ców Woli Jachowej i Skorzeszyc. Nie wszyscy mogli się pomieścić w ciasnej sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy, więc najpierw poproszono do sali obrad miesz-
kańców Woli Jachowej.

wewnętrznych, uwzględ-
nienia terenów pod usługi, 
likwidacji  projektowanej 
drogi wewnętrznej oraz 
dostosowania lokalizacji 
projektowanej oczysz-
czalni ścieków do decyzji 
środowiskowej.

Wójt podziękował 
mieszkańcom Skorzeszyc 
za aktywność, podkreśla-
jąc, że poprawki do planu, 
którego nie uchwalono, 
wiążą się ze zmianą stu-
dium oraz dodatkowymi 
kosztami i opóźnieniem 
w uchwaleniu tego doku-
mentu.
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Podobnie jak dzień, nieznany jest do-
kładny rok narodzin Jezusa, wiadomo już 
prawie na pewno, że rok 0 (zero) nie jest 
rokiem narodzin Chrystusa. Wiadomo, że 
wzmiankowany w Nowym Testamencie, 
król Herod zmarł w 4 roku p.n.e. toteż nie-
którzy badacze skłaniają się do przyjęcia 
tego roku jako roku narodzin Jezusa, inni 
natomiast podejrzewają, że ‘gwiazda be-
tlejemska’ towarzysząca narodzinom była 
kometą Haleya widoczną w 12 roku p.n.e 
lub kometą opisaną także przez chińskich 
kronikarzy w 5 roku p.n.e.

W średniowieczu święto Bożego Na-
rodzenia było świętem wesołym i ob-
chodzonym niezwykle hucznie, dopiero 
w XVII wieku zaczęła się kształtować tra-
dycja jaką znamy do dziś, a więc święta 

M.in., w przeddzień tego Święta, 
w Zespole Szkół w Krajnie odbyła się 
uroczysta akademia upamiętniająca 93 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Wzięli w niej udział: dyrek-
tor ZS - Małgorzata Gębska -Lisow-
ska, wicedyrektor Agnieszka Bujak, 
nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Krajnie.

Uroczystość rozpoczęła się od wpro-
wadzenia pocztów sztandarowych obu 
szkół oraz odśpiewania przez wszyst-
kich zebranych hymnu Polski. Następnie 

Zima zaczyna atakować: opady 
śniegu, zamiecie, mróz, to główni wro-
gowie drogowców oraz kierowców. 
Czasami drogi są w takim stanie, że 
trzeba interweniować, by je doprowa-
dzić do porządku. Gdzie to czynić ?

Drogi wojewódzkie
Informacji o przejezdności dróg 

wojewódzkich udziela dyżurny Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich pod nr tel.: 041/ 347-04-92; 347-
04-71,80,81,90,91.

Telefon dyżurny w Obwodzie Drogo-
wym nr 1 w Zgórsku: 041/ 346-52-23.

Drogi powiatowe
W siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach oraz w obwodach dro-
gowych prowadzone są dyżury zimowe-
go utrzymania: w PZD Kielce, ul. Miła 
73 – dyżury całodobowe, w obwodach 
drogowych – dyżury całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg 
powiatowych udziela dyżurny Powia-
towego Zarządu Dróg w Kielcach pod 
numerami telefonów: (041) 345-64-12, 
345-63-98, 345-63-99, telefon dyżurny 
w Obwodzie Drogowym Strawczynek: 
(041) 303-87-77

Drogi gminne
Prace, związane z zimowym utrzy-

maniem dróg gminnych, wykonuje 
Firma Usługi Pomocniczo - Budowla-
ne Jan Bryk z Bęczkowa. Przetarg na 
te prace został już rozstrzygnięty, fir-
ma jest gotowa do świadczenia usług 
w zakresie: odśnieżania pługiem, pia-
skowania mieszanką piasku i soli oraz 
prac koparko-ładowarką.

Telefony „pogotowia zimowego”: 
501-512-590 (A. Bryk) oraz: 509-964-
340 ( kierownik ZUK) lub 30-23-204 
w godz.: 7.30 – 15,30, we wtorki: 8.30 
– 17.00 (ZUK).

„Pogotowie zimowe” 
już czynne !

Święta Bożego Narodzenia
Historia i Geneza

Pierwsze informacja o święcie Bożego Narodzenia obchodzonego 25 grudnia 
pochodzi z roku 356 n.e. Wcześniej prawdopodobnie dzień narodzin Jezusa obcho-
dzono 6 stycznia. 25 grudnia ustanowiono dniem świątecznym jako przeciwwagę 
do pogańskiego święta słońca.

radosnego ale też pełnego zadumy nad 
życiem, śmiercią i zbawieniem.

Do głównych tradycji Bożego Na-
rodzenia ,zwanego także od ‘Gwiazdy 
Betlejemskiej’ Gwiazdką, należy biesia-
dowanie i spotykanie się z rodziną i krew-
nymi, obdarowywanie się prezentami, 
choinka, śpiewanie kolęd, opłatek, ży-
czenia, kolędnicy, szopka. W niektórych 
kościołach (także polskim) większą wagę 
przywiązuje się do dnia poprzedniego 
-Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaj kolędowania wywodzi się 
jeszcze z czasów rzymskich, kiedy to na 

początku roku sąsiedzi i krewni odwie-
dzali się wzajemnie, obdarowywali się 
prezentami i śpiewali pieśni na swoją 
cześć (calendae - początek miesiąca). 
Z biegiem czasu pieśni te przybrały cha-
rakter religijny znany po dziś dzień. Do 
najbardziej znanych kolęd należą : Bóg 
się rodzi, Wśród Nocnej Ciszy, Cicha 
Noc, Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusień-
ki, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy do 
stajenki. Jeszcze do dziś w niektórych re-
gionach Polski w Boże Narodzenie cho-
dzą po domach kolędnicy - przebierań-
cy śpiewający kolędy - jest wśród nich, 
w zależności od regionu: Anioł, Diabeł, 
Turoń, Trzej Królowie, Żyd, Cyganka, 
Baba, Muzykanci.

Tradycje i zwyczaje

Kolędy bożonarodzeniowe

uczniowie klasy trzeciej, piątej i szóstej 
szkoły podstawowej, pod opieką na-
uczycieli odpowiedzialnych za zorga-
nizowanie uroczystości, zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny przedstawia-
jący w symboliczny, poetycki sposób 
drogę Ojczyzny do wolności. Akademię 
ożywiały pieśni patriotyczne wykony-
wane przez chórzystów z gimnazjum 
w Krajnie. 

Uwieńczenie uroczystości stanowiło 
wspólne odśpiewanie przez wszystkich 
zebranych pieśni pod tytułem „Rota”. 

Święto Niepodległości w gminie

Oddano hołd poległym
11 Listopada – w Święto Niepodległości, obchodzone w 93 rocznicę odzyska-

nia przez Polskę wolności, na terenie naszej gminy odbyło się wiele okoliczno-
ściowych imprez.

Był to jeden  
z  n a j b a r -
dziej podnio-
słych i pa-
tetycznych 
momentów 
całej akade-
mii.

I m p r e -
zy z okazji 
Święta Nie-
podległości 
odbyły się 
także w po-
z o s t a ł y c h 
szkołach na 
terenie na-
szej gminy.

Fragment przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości w Krajnie.
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Uczestnicy rozgrywek – cztery najlepsze drużyny – z gospodarzami gminy Górno. Prezes Stowarzyszenia LZS w gminie, 
Piotr Gil wręcza puchar kapitanowi dru-
żyny z Bęczkowa - Ryszardowi Kalecie.

Zawodnicy wykazali wysoki poziom 
sportowy i dużą wolę zwycięstwa, stąd 
mecze były niezwykle zacięte. W finale 
zagrały zespoły Bęczkowa i Woli Jacho-
wej I. Rozstrzygniecie nastąpiło dopiero 
ti breaku: LZS Bęczków pokonał rywali 
w trzecim secie 15:11 i on zdobył pu-

char przewodniczącego Zrzeszenia LZS 
Piotra Gila, który wręczył go osobiście. 
W skład zwycięskiej drużyny weszli: 
Ryszard Kaleta – kapitan oraz: Jaro-
sław Kaleta, Damian Matuszewski, 
Mirosław Waldon, Szymon Haba, Ad-
rian Pedrycz i Mateusz Anioł.

Turniej piłki siatkowej w Scholasterii

Zwycięstwo LZS Bęczków
W szkolnej sali sportowej w Scholasterii, 27 listopada br., odbył się turniej 

piłki siatkowej o puchar przewodniczącego Zrzeszenia LZS w Górnie. Wzię-
ło w nim udział siedem zespołów z terenu gminy, w tym dwa z Woli Jachowej 
a także z Bęczkowa, Krajna, Cedzyny, Radlina i Górna.

W meczu o III miejsce zwyciężyła 
drużyna Górna, pokonując Wolę Jacho-
wą II. Pierwsze trzy miejsca uhonorowa-
no pucharami i dyplomami, za czwarte 
miejsce zespół otrzymał dyplom oraz 
piłkę siatkową.

Turniej obserwowali oraz puchary 
i nagrody wręczali gospodarze gminy: 
wójt Przemysław Łysak oraz przewodni-
czący Rady Gminy Grzegorz Skiba. Po-
gratulowali oni zwycięzcom, podkreślając 
jak dużą rolę w życiu człowieka odgrywa 
sport. Wójt obiecał, że za rok w rozgryw-
kach weźmie także udział drużyna złożona 
z samorządowców gminy Górno (J.).

 W zebraniu wzięło udział około trzy-
dziestu  członków i sympatyków sportu 
gołębiarskiego, na którym podsumowano 
mijający sezon lotowy trwający od maja 
do września. W tym okresie organizowane 
zawody z udziałem gołębi dorosłych (maj - 
lipiec) oraz młodych (sierpień - wrzesień). 

W każdy weekend hodowcy zbiera-
ją się w wyznaczonym miejscu, gdzie 

dostarczają  swoje gołębie, które po za-
ładowaniu do specjalnej kabiny trans-
portowej są wywożone na odległość od 
100 do nawet 1.000 km. Po dotarciu do 
miejsca wypuszczenia,  gołębie w ilości 
kilku tysięcy są wypuszczane z kabiny. 
W ciągu kilku, kilkunastu godzin, w za-
leżności od odległości,  przybywają do 
swoich macierzystych gołębników, gdzie 

Gołębie pokoju w Cedzynie
Uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2011 sekcji Cedzyna Polskiego 

Związku Hodowców Gołębi Pocztowych odbyło się ostatnio w Cedzynie. Sekcja 
ta należy do Oddziału Kielce, który zrzesza ok. 120 członków. Na ternie gminy 
Górno organizacja ta działa od 2002 roku, wcześniej pod nazwą sekcja Radlin. 
Skupia miłośników gołębi pocztowych nie tylko z terenu naszej gminy, lecz rów-
nież z ościennych, m.in. miasta Kielce.

Przekazane nam fundusze znalazły 
swoje zastosowanie w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Górnie oraz w 3 filiach, tj.: 
w Radlinie, Krajnie oraz Woli Jachowej. 
Otrzymane pieniądze, w kwocie 2.000 
złotych, przeznaczono w całości na zakup 
książek . 

Ładny gest dyrektora KPRD

Dzięki otrzymanej darowiźnie, nasze 
księgozbiory wzrosły o 152 woluminów, 
w związku z czym poprawiła się ilość, ja-
kość i wartość zbiorów z różnych dziedzin 
wiedzy.

w specjalnych zegarach rejestrowany jest 
ich czas przylotu. Na tej podstawie moż-
na ustalić kolejność przylotu poszcze-
gólnych gołębi i wyłonić zwycięzców. 
Najlepsze ptaki mogą osiągnąć prędkość 
przylotu  ponad 100 km/h.

Mistrzem oddziału w lotach gołębi 
starych został Marian Sobieraj z Radli-
na, zaś  w lotach gołębi młodych najlep-
szy był Grzegorz Durlej z Makoszyna. 
W związku z tymi osiągnięciami zarząd 
sekcji, reprezentowany przez jej prezesa 
Macieja Pedrycza oraz Pawła Orłow-
skiego uhonorował mistrzów okolicz-
nościowymi pucharami i dyplomami. 
Hodowcy nie zapomnieli również o wło-
darzu naszej gminy Przemysławie Ły-
saku, któremu przekazali pamiątkową 
statuetkę z nadzieją na dalszą owocną 
współpracę.

Po części oficjalnej organizatorzy za-
prosili uczestników na poczęstunek. Przy 
rozpalonym ognisku nie zabrakło kiełba-
sek i pieczonych ziemniaków. W miłej 
atmosferze hodowcy wspominali mija-
jący sezon, z nadzieją że przyszłoroczny 
będzie równie udany.

Opracował : AB

Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie, w imieniu swoim oraz czytelników, 
składa podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe Dyrektorowi Generalnemu 
Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Kielcach - Lechowi Białemu.

Halina Dziedzic
Kierownik Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Górnie
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W Zespole Szkół w Krajnie

Promocja książki  
Wiesławy Juchnowskiej

Nagrody dla uczestników konkur-
su plastycznego pozyskała dyrektor ZS 
w Krajnie, Małgorzata Gębska – Lisow-
ska, od sponsorów, którymi byli: Depar-
tament Promocji Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Turystyki przy Urzędzie Marszałkow-
skim w Kielcach, Księgarnia Naukowa 
„Wiedza”, ul. Paderewskiego oraz Wyż-
sza Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

Na uroczystość licznie przybyła spo-
łeczność lokalna oraz zaproszeni goście: 
autorka książki - Wiesława Juchnow-
ska, zastępca wójta - Paweł Marwicki, 
przewodniczący RG w Górnie – Grze-
gorz Skiba, ksiądz proboszcz – Leszek 
Sztandera, ksiądz wikary – Marek 
Wieczorek, Jan Jadach z Uniwersyte-
tu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, 
Monika Satro - członek jury w konkur-
sie plastycznym, sołtys, radna i prezes 
KGW w Krajnie – Marzena Jamrożek, 
sołtys – Cecylia Krawczyk, sołtys – 
Marian Szlufik, kierownik ŚDS w Woli 
Jachowej – Aneta Grzegolec oraz radny 
powiatu kieleckiego – Dariusz Skiba.

Wszystkich obecnych muzycznie 
przywitał zespół Katarzyny Dziekań-
skiej „Spektrum”. Następnie gości powi-
tała dyrektor ZS w Krajnie Małgorzata 
Gębska – Lisowska. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli pre-
zentację multimedialną krzyży i kapli-
czek przydrożnych w Krajnie. Zdjęcia 

wykonały uczennice gimnazjum, a cały 
pokaz przygotowała Wioletta Rubak. 
Następnie zaprezentowano krótki mon-
taż słowno - muzyczny w wykonaniu 
uczniów gimnazjum pod kierunkiem 
Alicji Młynarczyk, Małgorzaty Mól 
i Sylwii Sowińskiej. Wprowadzili oni 
publiczność w świat poezji poświęconej 
krzyżom i przydrożnym kapliczkom.. To 
wszystko we wspaniałej scenerii – deko-
racji, którą przygotowały Edyta Gon-
dek i Anna Hińcza. Występ został na-

podsumowano też konkurs plastyczny 
i wręczono dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Uroczystość zakończył koncert 
zespołu „Spektrum”, w czasie którego 
Wiesława Juchnowska podpisywała 
swoją książkę. (W.R.)

Podczas imprezy ogłoszono wyniki 
i wręczono nagrody w konkursie pla-
stycznym „Przydrożne kapliczki, figury 
i krzyże w życiu mieszkańców gminy 
Górno”, który ogłosiła Biblioteka Pu-
bliczna w Krajnie 

Prace oceniała Komisja Konkursowa 
w składzie: Barbara Fortuna – ma-
larka, Zyta Trych – poetka, Stanisław 
Rogala – pisarz, wydawca oraz Monika 
Satro – nauczycielka. 

Na konkurs wpłynęło 209 prac. Po-
ziom konkursu był tak wysoki, że jury 
postanowiło nie przyznawać miejsc 
i wyróżniło 90 osób ze Skorzeszyc, 
Bęczkowa, Woli Jachowej, Krajna, Gór-
na oraz Domu Samopomocy Społecznej 
w Woli Jachowej. Liczba prac przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego 
dyrekcja Zespołu Szkół w Krajnie w bar-
dzo krótkim czasie pozyskała sponsorów 
i wszyscy finaliści otrzymali nagrody. 

Sponsorami konkursu byli: Depar-
tament Promocji Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki przy Urzędzie Mar-
szałkowskim w Kielcach, Księgarnia 
Naukowa „Wiedza” Kielce oraz Wyż-
sza Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

Po zakończeniu opisu i fotografowania 
wszystkie prace będzie można obejrzeć na 
stronie internetowej gminy Górno. 

Dodajmy, że podobne imprezy, zwią-
zane z promocja książki, odbyły się 
w szkołach, w: Skorzeszycach, Górnie, 
Leszczynach, Woli Jachowej, Bęczko-
wie, Radlinie i Cedzynie. (K.D.)

Na promocję przyszło wielu sympatyków talentu autorki.

W Zespole Szkół w Krajnie, 22 listopada br., miała miejsce uroczystość pro-
mująca książkę Wiesławy Juchnowskiej pt. „Krzyże, kapliczki i figury przy-
drożne – gmina Górno”. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Krajnie we 
współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Krajnie oraz Biblioteką Publiczną 
w Górnie – Filia w Krajnie.

Fragment przedstawienia na promocji książki w Skorzeszycach.

grodzony bra-
w a m i .  Z a -
r az  po  n im 
p rowadząca 
– Ewa Lach 
poprosiła o za-
b ran i e  g ło -
su Wiesławę 
Juchnowską, 
która powie-
działa kilka 
słów na temat 
swojej książki. 
W uroczysto-
ści wzięły też 
udział Zdzi-
sława Deptu-
ła i Ewa Siu-
dajewska. 

W  k o ń -
cowej części 


