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dokończenie na str. 3

Poruszano sprawy ważne dla mieszkańców

Ostatnio w Urzędzie Gminy w Górnie, z inicjatywy wójta, 
Przemysława Łysaka oraz sołtysa Mariana Grzegolca, odbyło się 
spotkanie władz gminy z sołtysami. Obecny był także kierownik 
Posterunku Policji w Górnie Dariusz Schabowski.

Poruszono wiele istotnych spraw dla mieszkańców, m.in. związanych 
z bezpieczeństwem na terenie gminy. Dzięki obecności policjantów, soł-
tysi zwrócili uwagę na zagrożenia występujące w poszczególnych so-
łectwach. Przedstawiciele policji wzięli te wszystkie uwagi i obiecali 
wykorzystać wspólną rozmowę do doskonalenia swojej pracy.

Sołtysi podpisali petycję o nie likwidowaniu Posterunku Policji 
w Górnie.

Wójt przedstawił sołtysom sprawy planowanych przedsięwzięć, 
które jeszcze bardziej zaważą na rozwoju naszej małej ojczyzny.  (J.)

Ks. Leszek Sztandera - proboszcz miejscowej pa-
rafii - poświęcił nową trasę linii autobusu nr 47.

Spotkanie z sołtysami

Fragment spotkania z sołtysami w Urzędzie Gminy.

Targi Pracy zostały poprzedzone spo-
tkaniem informacyjnym dla przedsiębior-
ców i pracodawców działających na terenie 
gminy Górno z udziałem przedstawicieli 
instytucji obsługi rynku pracy.

Targi stanowiły doskonałą okazję do za-
prezentowania firm, przedstawienia w spo-
sób bezpośredni zakresu ich działalności, 
ofert pracy, a także możliwości pozyska-
nia wykwalifikowanej kadry. Dodajmy, że 
w targach wzięło udział 41 wystawców, 
w tym 20 pracodawców oraz 21 instytu-
cji partnerstwa lokalnego oraz instytucji 

VIII Powiatowe Targi Pracy w gminie Górno

Stoisko Urzędu Gminy na targach pracy 
w SP Wola Jachowa, pierwsza z lewej  
- Wiesława Obara z UG.

VIII Powiatowe Targi Pracy w Górnie, organizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy i Urząd Gminy, pn. „Powiatowe Targi Pracy – metodą ożywienia lokalnego 
rynku pracy”, odbyły się 20 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Gen. Włady-
sława Sikorskiego w Woli Jachowej, obecni byli m.in.: starosta Zdzisław Wrzałka, 
wicedyrektor WUP Cezary Mielcarz oraz dyrektor PUP Małgorzata Stanioch.

realizujących inicjatywy partnerów rynku 
pracy.

Na targi zgłoszono 740 miejsc pracy, 
w tym 324 miejsc zaoferowanych przez 
pracodawców krajowych i 153 zagra-
nicznych ofert pracy na 420 miejsc, upo-
wszechnionych w ramach sieci EURES.

Warto dodać, że targi w gm. Górno zo-
stały zorganizowane po raz pierwszy w tej 
formule – tylko dla jednej gminy. Za tym 
przykładem mają pójść inne gminy w pow. 
kieleckim.

Autobus MPK, linii 47,  
już dojeżdża do Krajna !

25 kwietnia br. przedstawiciele władz gminy osobiście sprawdzili czy rozkle-
jone zostały nowe rozkłady jazdy w miejscach wyznaczonych na przystanki, czy 
przygotowane zostały zatoczki autobusowe oraz czy prawidłowo działa oświetle-
nie zainstalowane w pobliżu pętli autobusowej w Krajnie.

Uroczyste otwarcie przedłużonej do Krajna linii autobusowej nr 47 Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji w Kielcach, to zwieńczenie długich starań mieszkańców tej miej-
scowości i przede wszystkim władz samorządowych gminy Górno, a jej uruchomienie to 
krok na drodze do uzyskania przez mieszkańców tej części gminy łatwiejszej, szybszej 
i wygodniejszej możliwości dojazdu do Kielc.
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Świętokrzyski Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków w Kielcach po rozpatrzeniu 
wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
św. Jacka z Leszczyn gm. Górno podjął 
decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków 
ruchomych woj. świętokrzyskiego pod 
numerem rejestru 294 B, kamienną płytę 
nagrobną Salomei z Sagtyńskich Skło-
dowskiej (+1882) z cmentarza parafial-
nego w Leszczynach, gm. Górno.

Płyta nagrobna wykonana zapewne 
z „marmuru Bolechowice”, poświęcona 
jest babce Marii Skłodowskiej - Curie. 
Powyższy nagrobek posiada walory histo-
ryczne i kulturowe. Stanowi przyczynek 
do historycznych badań przeszłości miej-
scowości i regionu.

Od decyzji niniejszej przysługuje 
stronom odwołanie do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Warsza-
wie w terminie 14 dni od jej doręczenia, 
za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach.

Płyta nagrobna Salomei  
na cmentarzu  

w Leszczynach wpisana  
do rejestru zabytków

Sesję rozpoczął przewodniczący rady 
Grzegorz Skiba, który powitał gości, na-
szego wójta Przemysława Łysaka oraz 
wszystkich uczestników obrad. Radni przy-
jęli porządek sesji, z dodatkowym punktem 
zgłoszonym przez radnego Władysława 

stwierdziła obecna na sesji kierownik ZOZ 
Alfreda Zawierucha – Rubak, z nowymi 
przepisami prawnymi w działalności lecz-
niczej,

- nie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w budżecie gminy środków sta-

Z sesji Rady Gminy

• Powołano zespoły szkół w Górnie  
i Woli Jachowej

• Mieszkania w domach nauczyciela  
w Bęczkowie – do sprzedania

Kolejna sesja Rady Gminy w Górnie miała miejsce 29 marca br. i charakteryzowała 
się bardzo bogatym porządkiem obrad. Przybyli na nią m.in. przedstawiciele władz po-
wiatowych ze starostą Zdzisławem Wrzałką oraz radnym powiatu – Dariuszem Skibą.

- utworzenia zespołów szkół w Gór-
nie i Woli Jachowej .

Wójt poinformował o sytuacji w GOPS: 
ośrodek pracuje w sposób ciągły, nie ma 
przerw w pracy, nie ma utrudnień dla peten-
tów. Zebrano dokumentację z wielu lat do-
tyczącą funkcjonowania placówki, zawie-
szona jest w czynnościach pani kierownik 
obecna jak kierownik z lat poprzednich.

Przewodniczący rady Grzegorz Skiba 
stwierdził na zakończenie tej dyskusji: od 
wyjaśnienia sprawy są prokuratura i sąd...

W dalszej części sesji informację o swo-
jej pracy miedzy sesjami złożył wójt gminy 
- o najważniejszych wydarzeniach pisali-
śmy w poprzednim numerze oraz obecnym 
„Gołoborza” – szczegóły w protokóle z ob-
rad dostępnym w Biurze Rady Gminy.

W interpelacjach głos zabrali: Marian 
Szlufik, Tomasz Tofil, Władysław Kowal-
czyk, Stanisław Cedro, Stanisław Anioł, 
Jan Zielonka, Emil Machul, Jacek Kraj-
carz i Grzegorz Skiba, podnosząc proble-
my gminy oraz swoich sołectw. Do spraw 
tych ustosunkował się wójt gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję 
zamknięto. (Kos.)

Kowalczyka, dotyczącym 
sytuacji w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej.

Na wstępie głos zabrał 
starosta powiatu – Zdzisław 
Wrzałka (na zdjęciu obok), 
który przywiózł bardzo do-
bre wieści dla gminy: otóż 
starostwo pozyskało z re-
sortu spraw wewnętrznych 
1,5 mln złotych na remonty 
dróg zniszczonych przez 
powodzie i ulewne desz-
cze. Pół miliona złotych 
przeznaczy się z tej kwoty 
na remont 2 kilometrowego 
odcinka drogi w Krajnie Zagórzu. Jest to 
realizacja wniosku radnego powiatu Dariu-
sza Skiby oraz władz gminy.

- Wiemy wszyscy - mówił starosta – że 
w rejonie tej drogi powstaje bardzo ładny 
obiekt, który będzie przyciągał coraz wię-
cej turystów. W tym roku wykonamy dwa 
kilometry tej drogi a następnie w ciągu 
dwóch lat wyremontujemy ją całą.

Przy okazji włodarz powiatu poinfor-
mował o powołaniu Rady Pożytku Pu-
blicznego, która skupia przedstawicieli 
organizacji pożytku publicznego oraz Po-
wiatowej Rady ds. Kombatantów w celu 
niesienia pomocy weteranom walk o wol-
ność naszego kraju.

Za środki na remont drogi podziękowa-
li staroście gospodarze naszej gminy, pod-
kreślając bardzo dobrą współpracę gminy 
z władzami powiatu. Jej efektem będzie 
także budowa chodników w Bęczkowie 
i Leszczynach.

Rada przeszła następnie do realizacji 
porządku obrad: przyjęto uchwały m.in. 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy – zrefero-
wała je skarbnik gminy Marzanna Jop. 
Zmiany te związane są m.in. z podpisa-
niem umowy na dofinansowanie projektu: 
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
bezrobotnych na terenie gminy”,

- nadania statutu Zespołowi Ośrod-
ków Zdrowia – co jest związane, jak 

nowiących fundusz sołecki – z aprobatą 
sołtysów,

- zmiany uchwały RG dot. Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w Gminie,

- odwołania dotychczasowych człon-
ków Rady Społecznej ZOZ  oraz po-
wołania nowej rady – na wniosek wójta 
gminy,

- ustalenia stawki procentowej opła-
ty adiacenckiej z tytułu wartości nieru-
chomości w wyniku wybudowania urzą-
dzeń infrastruktury technicznej – radni 
odrzucili projekt tej uchwały,

- zasad gospodarowania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność gminy,

-  przeznaczenia do sprzedaży loka-
li mieszkalnych w domach nauczyciela 
– radni wyrazili zgodę na sprzedaż lokali 
mieszkalnych w DN w Bęczkowie,

- przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt” – co wyni-
ka z nowej ustawy w tej sprawie,

- warunków i trybu wspierania roz-
woju sportu,

- przyjęcia stanowiska w zakresie 
oczekiwań gminy co do efektywnej reali-
zacji zadań oświatowych,

- ustalenia wysokości opłaty za 
świadczenia prowadzonego przez gminę 
Gminnego Przedszkola w Cedzynie,
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Komisję konkursową stanowili: kpt. 
Artur Potrzeszcz i ogn. Ilona Skowron 
z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. 

Turniej Wiedzy Pożarniczej w Woli Jachowej

Nagrody dla najlepszych
W Szkole Podstawowej w Woli Jachowej, 22 marca br. odbył się gminny fi-

nał Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którym wzięli udział reprezentanci szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów z gminy Górno. Turniej obserwowali: wójt gminy 
Przemysław Łysak, prezes ZG OSP Wiesław Kaleta oraz komendant gminny 
OSP Stanisław Synowiec.

nazjów. Turniej polegał na rozwiązaniu 
dość skomplikowanych testów.

Po podsumowaniu rozwiązanych za-
dań odbyła się miła ceremonia wręcza-
nia cennych nagród rzeczowych ufundo-
wanych przez wójta gminy. Przemysław 
Łysak wyraził zadowolenie z dużego 
zainteresowania turniejem oraz wyso-
kim poziomem wiedzy uczestników. 
Pogratulował zwycięzcom oraz ich opie-
kunom. 

Prezes ZG OSP Wiesław Kaleta po-
cieszył zawodników, którzy zajęli dal-
sze miejsca (większość nagród zdobyli 
uczniowie z Woli Jachowej) i za- pro-
sił ich do turnieju za rok. Jednocześnie 
zwrócił się do wszystkich uczestników 
turnieju, by zwracali uwagę swoim  ro-
dzinom na fatalny zwyczaj wiosenne-
go wypalania traw. W tym roku jest to 
szczególna plaga, która pociąga za sobą 
duże straty: od traw zapalają się bowiem 
lasy (sporo drzew spłonęło np. w Ogro-
dzeniu), budynki, w pożarach giną także 
ludzie, np. w Siekiernie. 

A oto wyniki eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”: 

I grupa wiekowa: I miejsce Patry-
cja Bryk, II – Natalia Synowiec, III – 
Wiktoria Sikora,

II grupa wiekowa (gimnazja): I miej-
sce Daniel Synowiec, II - Damian Dyb-
ka, III – Milena Kwiatkowska.

Jednocześnie podsumowano konkurs 
plastyczny o tematyce pożarowej, w któ-
rym wzięło udział 40 uczniów z całej gmi-
ny. Ich prace prezentowano w sali gimna-
stycznej, w której rozgrywano turniej.

W grupie pierwszej (maluchy) zwy-
ciężyli: I m. – Dominik Grzegolec, II 
– Kacper Gołuch, III – Oliwia Gała.

W grupie II  (uczniowie SP):  
I m. - Wiktoria Cedro, II – Weronika 
Snopek, III – Weronika Szcześniak .

Gimnazja: I m. – Paulina Borycka, 
II – Gabriela Kałuża. 

Także i ci laureaci otrzymali cenne 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. (J.)

Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: 
jedną stanowili uczniowie ze szkół pod-
stawowych, drugą - uczniowie z gim-

Autobus MPK, linii 47, już dojeżdża do Krajna !
 26 kwietnia punktualnie o godzinie 4.50 

rano z Krajna odjechał pierwszy kurs auto-
busu linii 47, która dodatkowo połączyła 
gminę Górno z Kielcami. Autobusy tej linii 
kursować będą na starej trasie do Bęczkowa 
a następnie zatrzymają się na pięciu nowych 
przystankach, które zlokalizowane zostały 
w miejscowości Bęczków i Krajno. Symbo-
licznego przecięcia wstęgi przed wyjazdem 
pierwszego autobusu z pętli dokonali: Prze-
mysław Łysak – wójt gminy Górno, Grze-
gorz Skiba – przewodniczący Rady Gminy, 

Marzena Jamrożek radna a zarazem sołtys 
Krajna oraz Andrzej Grzegorczyk mieszka-
niec sołectwa. 

Mimo bardzo wczesnej pory, oprócz pa-
sażerów pierwszego kursu, zjawili się także 
mieszkańcy Krajna, by móc uczestniczyć 
w tym długo oczekiwanym zdarzeniu i po-
dziękować władzy za poprawę komunikacji, 
która bardzo ułatwi im życie. Okolicznościo-
we prezenty od Przemysława Łysaka i Grze-
gorza Skiby otrzymali kierowca autobusu, 
pracownik MPK Kielce Janusz Szumski oraz 
Robert Janus przedstawiciel ZTM Kielce. 

Aby wspomóc bezpieczeństwo pasaże-
rów na nowej trasie, ks. Leszek Sztandera 
proboszcz miejscowej parafii pw. Chrystusa 
Króla, w obecności m.in. zastępcy dyrektora 
Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach 
Barbary Damian, Zbigniewa Michnickie-
go kierownika działu przewozów ZTM Kiel-
ce oraz zastępcy wójta gminy Górno Pawła 
Marwickiego, odmówił stosowną modlitwę 
i poświęcił nową trasę linii autobusu nr 47.

Tak więc obiecana przez władze gminy 
Górno komunikacja publiczna w kierunku 
Krajna stała się faktem. (J.S.)

dokończenie ze str. 1

Migawki z Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Woli Jachowej.
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Akcja „Warto być dobrym” to naj-
większa, interdyscyplinarna kampania 
edukacyjna w Polsce, kreująca w dzie-
ciach dobre postawy, ucząca poszanowa-
nia dla innych ludzi, a także premiująca 
zachowania prospołeczne i wolontariat. 
Głównym elementem akcji jest konkurs, 
skierowany do uczniów 1500 szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, który każda szkoła prowadzi 
samodzielnie na podstawie tych samych 
zasad i z tą samą nagrodą główną – rowe-
rem górskim marki KROSS. Na koniec 

Akcja „Warto być dobrym” 
wystartowała!

W SP Skorzeszyce

W Zespole Szkół w Bęczkowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach, razem z 1500 in-
nymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci bie-
rze udział w akcji „Warto być dobrym”, organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła”, pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. 
Jest to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie 
wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz 
projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.

roku dzieci pod okiem wychowawcy 
będą wybierały w każdej klasie ucznia, 
który okazał się najlepszy, a wśród naj-
lepszych z całej szkoły zostanie rozloso-
wany rower. 

W tym roku stowarzyszenie opra-
cowało nową formułę projektu i po raz 
pierwszy realizuje ją w takiej skali, 
w szkołach w całej Polsce. Każda pla-
cówka dostała w paczce rower, multi-
medialny pakiet edukacyjny „Akademia 
Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz 
baner akcji do powieszenia wraz z rowe-

rem na szkolnym korytarzu. Kolorowy 
baner, oprócz logo patronów i sponso-
rów głównych, posiada 52 miejsca na na-
klejki, które może wykupić prawie każda 
firma lub osoba prywatna przykładając 
jednocześnie rękę do czynienia dobra. 
Jedna naklejka to koszt 100 zł, każdy 
może wykupić od 1 do 1500 takich ce-
giełek jednak tylko jedną na szkołę. 10 
najlepszych szkół, które będą miały naj-
wyższy współczynnik dzieci, które wy-
wiązały się z deklarowanych zadań do 
wszystkich uczniów, otrzyma po 10 000 
zł na cel pożyteczny dla całej społeczno-
ści lokalnej który, wybiorą dzieci.

„Akcja „Warto być dobrym” cieszy 
się dużym zainteresowaniem ze strony 
naszych uczniów. Myślę, że udział w tej 
akcji przyczyni się do uwrażliwienia 
młodych ludzi na potrzeby drugiego 
człowieka. Rozwinie również u uczniów, 
tak pożądane w dzisiejszych czasach 
kompetencje społeczne i obywatelskie.” 
– mowi dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – 
mgr Lidia Rafalska.

Dokonania naszych uczniów najlepiej 
o tym świadczą, między innymi, wykorzy-
stując swoją wiedzę informatyczną oraz 
artystyczne talenty, tworzą prezentacje 
multimedialne wzbogacające uroczysto-
ści szkolne promujące ją w środowisku. 

nym pakietem informatycznym dla gim-
nazjum. Posiadamy certyfikaty, między 
innymi Szkoły bez przemocy, Szkoły 
Przedsiębiorczości, Kuźni Pomysłów.

Jak co roku, tak i 11.02.2012 r. 
w Gimnazjum w Bęczkowie został zor-
ganizowany Dzień Otwartej Szkoły. Go-
ściliśmy uczniów klas szóstych z okolicz-
nych miejscowości wraz z ich rodzicami 
i nauczycielami. Uczniowie gimnazjum 
przygotowali dla zaproszonych gości film 
o szkole, którego motto stanowią słowa 
Seneki- rzymskiego poety i filozofa:

„Jeśli nie wiesz, do jakiego portu zmie-
rzasz, wiatry pomyślnie nie będą Ci wiały.” 

Bez wątpienia warto !
To ludzie tworzą szkołę, nie ściany. Zdecydowanie atmosfery można nam 

pozazdrościć. Tutaj zacieśniają się więzy przyjaźni i koleżeństwa. U nasnikt nie 
jest anonimowy, szanując osobowość, stawiamy na wszechstronny rozwój każ-
dej indywidualności.

Szkoła Podstawowa w Leszczynach, razem z 1500 inny-
mi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko pół 
miliona dzieci, także bierze udziale Akcji „Warto być do-
brym”.

„Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsump-
cji i pogoni za sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej 
energii i pomocy w jego krzewieniu wśród dzieci. Dzięki niej 
młodzież uświadamia sobie, że pomaganie innym jest ważne, 
daje satysfakcje i czyni nas szczęśliwymi.  Nie zrobilibyśmy jej 
bez wsparcia sponsorów. Wierzymy, że skoro dzieci stać na ta-
kie poświęcenie, to inni też będą chcieli wesprzeć tak dobrą 
akcję by za rok objąć nią coraz więcej szkół. ” – mówi Aleksan-
der Komaniecki, prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. 

- Bardzo się cieszę z udziału w projekcie – dodaje dyrektor 
Jerzy Snopek – ponieważ jest to dla szkoły pomoc w w wycho-
wywaniu dzieci.

Rower, zgodnie z zaleceniami projektu, powieszono na ścia-
nie (patrz zdjęcie), aby przypominał cały rok dzieciom, że war-

to być dobrym. Oprócz roweru szkoła 
otrzymała także programy multimedial-
ne oraz ma szansę walczyć o jedną z 10 
nagród pieniężnych - 10.000 zł. Liczymy 
na szczęście.

Będąc otwartymi na zmiany przynoszące 
korzyść uczniowi i szkole, pozyskujemy 
środki z funduszy europejskich. Obecnie, 
jako jedyni w gminie i nieliczni w powie-
cie, realizujemy innowację pedagogiczną 
Zostać przedsiębiorczym z multimedial-

Akcja „Warto być dobrym” 
także w Leszczynach
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Z sesji Rady Gminy

Uwaga, rolnicy !

Delegacja z Winnicy z wizytą w Woli Jachowej

Sprawy ważne dla mieszkańców
Sesja Rady Gminy Górno odbyła się 30 kwietnia br. w Urzędzie Gminy.

Gościom towarzyszyli przedstawiciele 
ŚCDN: Krzysztof Łysak i Elżbieta Dudek.

Uczestników spotkania powitali: wójt 
naszej gminy Przemysław Łysak oraz dy-
rektorki: SP – Marzena Rubak oraz gim-
nazjum – Jolanta Czerwiak. W spotkaniu 
uczestniczyła również kierownik Samorzą-
dowego Zespołu Obsługi Szkół Barbara 
Raczyńska. Obie strony wymieniły się 
okolicznościowymi prezentami, po czym 
szefowe szkół, przy pomocy pokazu multi-
medialnego, zaprezentowały swoje placów-
ki, ich sukcesy oraz osiągnięcia w realizacji 
oświatowych projektów unijnych. 

Oświatowcy z Ukrainy bardzo intereso-
wali się funkcjonowaniem naszych szkół, 
pytali m.in. o dowożenie dzieci do placówek, 
finansowanie, liczbę nauczycieli i udział ko-
biet w tym zawodzie. Goście uczestniczyli 
następnie w lekcjach: matematyki prowa-
dzonej przez Joannę Rutkowską i geografii 
wykładanej przez Annę Dziewięcką. 

Z dużym zainteresowaniem goście obej-
rzeli próbę generalną „Sabatu Czarownic” 
i tańców polskich w wykonaniu Teatru Gim-
nazjum „cdn”. Byli zaskoczeni wysokim 
poziomem artystycznym wykonawców. 
Ukraińcy odwiedzili także szkolną bibliote-

Wójt gminy w Górnie informuje, że 
w związku z rozpoczętym naborem wnio-
sków na 2012 rok zostaną uruchomione 
dyżury stażystów, którzy bezpłatnie będą 
pomagać wypełniać wnioski obszarowe 
dla rolników z terenu gminy. Dyżury roz-
poczęły się od 23 kwietnia i trwać będą 
do końca kampanii tj.15 maja 2012 roku 
w godzinach 900-1400 na sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy(parter).

 Informujemy również, że w  każ-
dą środę w godzinach 900-1400 specjaliści 
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Kielcach wypełniają wnioski (od-
płatnie) w UG Górno (sala konferencyjna) 
a począwszy od dnia 16 kwietnia swoje 
dyżury będą pełnić w każdy dzień roboczy 
w/w godzinach. 

Zainteresowanych  
serdecznie zapraszamy!

Jak funkcjonują polskie szkoły ?
Niecodzienni goście odwiedzili, 27 marca br., Zespół Szkół w Woli Jachowej, by 

zapoznać się z funkcjonowaniem polskich placówek oświatowych. Skład delegacji 
stanowili: Inna Cymbał – przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Rady Obwodu 
Winnickiego, Siergiej Gonczaruk – naczelnik Wydziału Edukacji Winnickiej Rejo-
nowej Administracji Państwowej oraz Mykola Mehed – naczelnik Wydziału Eduka-
cji Gajsyńskiej Rejonowej Administracji Państwowej.

Kampania przyjmowania 
wniosków obszarowych  

na 2012 rok

Radni przyjęli uchwały w następują-
cych sprawach:  zmian w budżecie gminy 
na 2012 rok, zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy na lata 2012-2022, 
udzielenia pożyczki dla OSP w Leszczy-
nach i w Woli Jachowej, określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 
tj.: pedagogów, psychologów, logopedów 

oraz nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obo-
wiązkowym wymiarze godzin, ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez gminę Górno

Rada udzieliła także poparcia dla rezolu-
cji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
dotyczącej produkcji rolnej wolnej od or-
ganizmów zmodyfikowanych genetycznie 

nej. Następnie powołano Komisję Inwenta-
ryzacyjną do komunalizacji mienia gminy. 
Przedstawiono też ocenę zasobów pomocy 
społecznej (art.16 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej).

Radni  zapoznali się ze sprawozdaniem 
Zarządu Gminnego OSP z działalności jed-
nostek OSP z terenu gminy Górno za 2011 
rok oraz z informacją dla Rady Gminy Gór-
no w sprawie nabycia mienia komunalnego 
położonego we wsi Leszczyny. 

Na sesji rozpatrzono także skargę jed-
nego z mieszkańców Bęczkowa na działal-
ność wójta. Radni uznali ją za bezzasadną.

Wójt złożył następnie informację z dzia-
łalności międzysesyjnej, podkreślając m.in., 
że gmina realizuje obecnie 11 projektów, do 
których uzyska dotacje z funduszy unijnych.

Podziękowania dla wójta za rozwią-
zanie problemów drogowych i komunika-
cyjnych złożyli: Edward Waldon - sołtys 
Podmąchocic, Marzena Jamrożek – soł-
tys i radna z Krajna oraz Grzegorz Skiba 
– przewodniczący Rady Gminy.

Miłym akcentem sesji było wręczenie po-
słowi na Sejm RP - Janowi Cedzyńskiemu, 
przez gospodarzy gminy, okolicznościowego 
grawertonu z gratulacjami z okazji wyboru 
na tę zaszczytną funkcję – na zdjęciu.

Sesję zakończyły interpelacje  i wolne 
wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje. 

(J.K.)

(GMO) na terenie 
województwa świę-
tokrzyskiego, upo-
ważniła wójta do za-
warcia porozumienia 
w sprawie wspólne-
go przygotowania 
i przeprowadzenia 
postępowań o udzie-
lenie zamówień pu-
blicznych na zakup 
energii elektrycznej 
oraz świadczenie 
usług dystrybucji 
energii elektrycz-

kę oraz siłownię. Na koniec zostali poczę-
stowani potrawami regionalnymi, przygoto-
wanymi przez szkolną kuchnię.

Jak stwierdzili, na koniec wizyty w Woli 
Jachowej, odwiedziny w tej wiejskiej szko-
le przysporzyły im wiele nowych doświad-
czeń, podziwiali wyposażenie placówek 
oraz ich dorobek, zwłaszcza w zajęciach 
pozalekcyjnych, realizowanych w ramach 
projektów unijnych. (J.)

Goście z Winnicy - przy oknie - na jednej z lekcji w SP w Woli Jachowej.
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- zużytych baterii oraz sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego na terenie Gminy Gór-
no.

Zgodnie z umową z 07.02.2011 zawartą 
pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpa-
dami MB Recykling Sp. z o.o., ul. Bartosza 
Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce, repre-
zentowanym przez Marcina Chrabąszcza 
- wiceprezesa zarządu a Zakładem Usług 
Komunalnych - 26-008 Górno 169, reprezen-
towanym przez Marka Kitlińskiego – kierow-
nika, prowadzona będzie zbiórka zużytych 
i przeterminowanych baterii. Specjalne po-
jemniki, służące do tej zbiórki, rozstawione 
będą min. w szkołach:

• Zespół Szkół w Bęczkowie,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie,
• Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Górnie,
• Zespół Szkół w Krajnie,
• Szkoła Podstawowa w Leszczynach,
• Szkoła Podstawowa w Radlinie,
• Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach,
• Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Woli  

Jachowej.

Ponadto pojemniki wystawione są w Urzę-
dzie Gminy w Górnie oraz Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Woli Jachowej.

Specjalny pojemnik przeznaczony do 
zbiórki sprzętu AGD i RTV oraz świetlówek 
znajduje się na terenie oczyszczalni w Ce-
dzynie. Zużyty sprzęt można dowozić w go-
dzinach od 7.00 do 18.00 każdego dnia.

Dokładne informacje na powyższy te-
mat można uzyskać w ZUK Górno - nr tel.: 
41/3023204 lub 41/3023648/49.

Selektywna 
zbiórka odpadów 

komunalnych:

Uroczystość otwarcia uświetnili swo-
ją obecnością: wójt gminy Górno – Prze-
mysław Łysak, Barbara Raczyńska 
– kierownik Samorządowego Zespołu 
Obsługi Szkół oraz dyrektor Elżbieta 
Kasperek, która - jako gospodarz szkoły 
- oraz Przemysław Łysak -jako gospodarz 
gminy Górno - powitali zawodników, ich 
opiekunów oraz instruktorów, koordyna-
torów Programu Edukacyjnego ,,Ratuje-
my i Uczymy Ratować” z Fundacji Jurka 
Owsiaka.. 

Sześciu drużynom z województwa 
świętokrzyskiego (SP Wąchock, SP 
Bęczków, SP Pińczów, SP Nowy Kor-
czyn, SP Janik, SP Kunów), wyłonio-
nych w I etapie konkursu plastycznego, 
który odbył się w lutym, z udziałem po-
nad 100 szkół z całej Polski, przyszło się 
zmierzyć w Bęczkowie. Drużyny rywali-
zowały w kilku konkurencjach łączących 

elementy ruchowe z wiedzą z zakresu pro-
gramu edukacyjnego. Zawodnicy, na spe-
cjalnie przygotowanym torze przeszkód, 
zakładali kamizelki odblaskowe, ręka-
wiczki, rozstawiali trójkąt ostrzegawczy, 
wykonywali resuscytację krążeniowo-
oddechową na zasadzie synchronizacji 
zespołu, kompletowali apteczkę, według 
wzorca, układali poszkodowanych w po-
zycji bocznej ustalonej, sprawdzali od-
dech, wzywali pomoc telefonicznie, roz-
mawiali z dyspozytorem. 

We wszystkich zadaniach liczył się 
czas, dokładność i synchronizacja zespo-
łu. Szkołę z Bęczkowa reprezentowali 
uczniowie klasy I przygotowani przez 
wychowawczynię - Małgorzatę Obara. 
Byli to: Kamila Kaleta, Maria Królic-
ka, Kamil Zemsta i Paweł Kaleta. Nale-
ży podkreślić, iż byli to najmłodsi uczest-
nicy konkursu. Drużynom dopingowała 

Sukces był blisko

Półfinały Ogólnopolskiego Konkursu 
,,Ratujemy i Uczymy Ratować”

28 marca br., w SP w Bęczkowie, odbyły się eliminacje wojewódzkie do Ogólno-
polskiego Konkursu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”. Organizatorem konkursu jest 
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Konkurs jest przeznaczony dla 
uczniów klas I - III.

publiczność z klas O-III oraz 
cheerleaderki z klasy IV.

Zwycięzcy konkursu: 
I miejsce – SP Wąchock, 
II – SP Pińczów, III - Nowy 
Korczyn, IV – SP Bęczków 
(o 1 punkt mniej od poprzed-
niej szkoły), V –SP Janik i VI 
miejsce - SP Kunów.

Półfinały zostały przepro-
wadzone i ocenione przez in-
struktorów i koordynatorów 
Programu ,,Ratujemy i Uczy-
my Ratować”. (M.O.)Zawody ratownicze w SP w Bęczkowie.

To była kolejna wizyta - 19 kwietnia 
br. - przedstawicieli Powiatowego Urzę-
du Pracy w Kielcach w naszej gminie, 
którzy przybyli z ofertą edukacyjną dla 
uczniów klas trzecich gimnazjów. Tym 
razem goście zawitali do Zespołu Szkół 
w Bęczkowie.

Pracownicy PUP zaprezentowali ofertę 
osób kreatywnych, zachęcającą przyszłych 
absolwentów gimnazjów i kolejnych stop-
ni nauczania do zakładania własnych firm, 
do bycia osobami przedsiębiorczymi.

Podstawą do dyskusji był film prezen-
tujący przykłady takiej kreatywności. W 
filmie nie brakowało przykładów przedsię-
biorczości, z momentami humorystyczny-
mi, dzięki czemu wywołał on u gimnazjali-
stów duże zainteresowanie tą tematyką.

Po prezentacji medialnej prowadzący 
spotkanie zadawali uczniom sporo pytań, 
które  doprowadziły do rozwinięcia dysku-
sji na temat przedsiębiorczości i kreatyw-
ności młodych ludzi. Jak można się było 
przekonać, akcja PUP spełniła swój cel. 
Uczniowie, długo po spotkaniu, wymie-
niali swoje uwagi i spostrzeżenia po tej 
pożytecznej lekcji.

W spotkaniu uczestniczył zastępca wój-
ta naszej gminy Paweł Marwicki.  (J.)

Wójt gminy Górno informuje, że na 
stronie gminy Górno: www.gorno.pl (Ak-
tualności) znajduje się Obwieszczenie Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Kielcach w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi eks-
presowej S-74 na odcinku Cedzyna-Ła-
gów-Jałowęsy”

Wójt gminy informuje
Praca odbywa się w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek  

i piątek: 7.30 – 15.00
- wtorek: 7.30 – 17.30.
- Nowy system pracy Urzędu Gminy 

sprawdza się w praktyce, co potwierdza-
ją petenci przychodzący do UG ze swoimi 
sprawami - stwierdza wójt gminy. Dużym 
obciążeniem dla pracowników jest wtor-
kowy, dziesięciogodzinny dzień pracy.

Ujednolicone  
godziny pracy

Jak już informowaliśmy, wójt gminy 
Górno wydał zarządzenie, na mocy którego 
ujednolicone zostały godziny pracy jedno-
stek Urzędu Gminy: Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Samorządowego Ze-
społu Obsługi Szkół, Zakładu Usług Komu-
nalnych oraz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej i jej filii.

Oferta edukacyjna  
dla gimnazjalistów
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Podtrzymują świąteczne tradycje

W listopadzie 2011 roku Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kielcach,  pragnąc nawiązać do 
pomysłu twórcy nowożytnych igrzysk 
olimpijskich Pierre’a de Coubertina łą-
czenia zmagań sportowców ze współza-
wodnictwem ludzi sztuki, a także, chcąc 
popularyzować wartości, jakie niesie ze 
sobą czysta, sportowa rywalizacja oraz 
idea igrzysk olimpijskich, zaproponowa-
ło dzieciom, młodzieży i nauczycielom 
udział w konkursie artystycznym pod 
nazwą: SPORT W SZTUCE. Konkurs 
obejmował kilka kategorii wiekowych, 

Całe podium dla uczniów z Krajna !
Uczniowie klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Krajnie zajęli całe podium 

w konkursie w formie prezentacji multimedialnej na temat: „Ceremoniał olim-
pijski za 100 lat” – kategoria: gimnazjum.

jak i różne kategorie tematyczne, sposo-
by realizacji.

Patronat honorowy konkursu objęli: 
Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, Świętokrzyski 
Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł 
i prezydent miasta Kielce Wojciech Lu-
bawski. Patronat medialny: „Echo Dnia” 
i Radio Kielce.

Ambasadorem konkursu został Zbi-
gniew Piątek – uczestnik Igrzysk Olim-
pijskich w Barcelonie w 1992 i w Sydney 
w 2000 roku, wielokrotny mistrz Polski oraz 
zwycięzca Tour de Pologne w 1987 roku.

Uczniowie gimnazjum w Krajnie 
brali udział w konkursie w formie pre-
zentacji multimedialnej na temat: „Ce-
remoniał olimpijski za 100 lat”. Pod 
opieką nauczyciela informatyki – Wio-
letty Rubak – wykonano i zgłoszono do 
konkursu 3 prace, które znalazły się na 
podium. I tak: I miejsce otrzymała praca 
Pauliny Kowalickiej z klasy IIIa, II miej-
sce zajął Filip Szlufik (klasa III b) a 

III miejsce – Kasia Szlufik (klasa III a).
Opiekun uczestników konkursu, wraz 

z laureatami, zostaną zaproszeni na uroczy-
ste wręczenie nagród, które odbędzie się 
w czasie II Międzynarodowej Konferencji 
Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Pił-
ka ręczna w szkole” w maju 2012 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Górnie to 
nie tylko instytucja kierująca na lecze-
nie odwykowe, ale również instytucja, 
która prowadzi działania profilaktycz-
ne dla całego lokalnego społeczeństwa. 
Chcąc wzbogacić przekaz edukacyjny, 
profilaktyczny i tym samym czyniąc 
go bardziej skutecznym Komisja prze-
kazała Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Górnie 21 pozycji książkowych o te-
matyce uzależnień. 

Książki te pokazują walkę z uzależ-
nieniem fizjologicznym, psychicznym 
oraz uzależnieniem społecznym. Ponadto 
w książkach tych można znaleźć obszer-
ną wiedzę na temat przemocy domowej, 
nadużywania: narkotyków (narkomania), 
leków (lekomania), alkoholu (alkoho-
lizm), papierosów a nawet gier hazardo-
wych, oglądania telewizji czy korzystania 
z Internetu.

Gminna Komisja serdecznie zapra-
sza do korzystania z wyżej wymienionej 
literatury znajdującej się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Górnie.

Profilaktyka  
dla bibliotek

Do informacji pt. „Nowe kontenery 
mieszkalne w gminie”, w poprzednim nu-
merze „Gołoborza”, wkradły się dwie nie-
ścisłości: nowy kontener w Radlinie stanął 
na gruncie jego lokatorów a nie gminnym, 
po drugie: nowy kontener mieszkalny 
w Skorzeszycach dopiero zostanie zaku-
piony. Za pomyłki przepraszamy.

Sprostowanie

10 marca 2012 roku mija 6 lat od 
dnia rejestracji Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania – „Wokół Łysej Góry”  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na 
ręce członków Zarządu, Rady, Komisji 
Rewizyjnej, pracowników oraz człon-
ków i sympatyków stowarzyszenia  skła-
dam życzenia wszelkiej pomyślności  
w działaniu oraz wielu sukcesów w dzia-
łalności na rzecz rozwoju obszaru LGD.

Anna Łubek  
- Prezes Zarządu LGD

6 rocznica utworzenia  
LGD „Wokół Łysej Góry!”

Na zajęciach świetlicowych, przed 
zbliżającymi się Świętami Wielkanoc-
nymi, wykonywały samodzielnie takie 
ozdoby wraz ze swoimi nauczycielami. 
Pisanki i całe kosze kolorowych ozdób 
sprawiły, że szkolny korytarz rozpro-
mienił się różnorodnością barw. Pisanki, 
kurczaczki, koszyczki, baranki z ciasta 

„Dużo słońca i radości….”
Pisanki, koszyczki, baranki wielkanocne to wielowiekowa tradycja kultury 

polskiej. Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie 
kultywują tradycje wykonywania ozdób świątecznych, dążą do podtrzymywa-
nia i pielęgnowania tradycji ludowych oraz rozwijają swoją pomysłowość. 

podziwiali rodzice podczas spotkania 
w szkole. 

Pragniemy przy tej okazji podzięko-
wać Rodzicom za pomoc i wsparcie przy 
realizacji planów i zamierzeń szkoły. 
Podziękowania kierujemy do p. Teresy 
Grzegolec, która przekazała piękne ko-
szyczki oraz p. Józefy Sobieraj za prze-
kazanie ozdób świąteczno – wiosennych 
na dekorację świetlicy szkolnej.

Tradycją naszej parafii i Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Górnie 
jest organizowany w Niedzielę Palmową 
coroczny konkurs na najładniejsza i naj-
większą palmę wielkanocną. Jak zawsze 
nie zabrakło chętnych do przedstawienia 
własnoręcznie wykonanych palm. Prym 
wiodły tutaj najmłodsze dzieci dumnie 
prezentując swoje dzieła: duże i małe, 
kolorowe z kwiatów żywych i bibuł-
kowych. Materiały do wykonania tych 
dzieł sztuki były bardzo bogate: bibuł-
kowe kwiaty i wstążki, rośliny leśne: 
wierzba, borowina, bukszpan. Zaanga-
żowanie twórców palm zostaje docenia-
ne podczas konkursu. Jury w składzie: 
Ks Bartosz Sikora, p. Kamila Strząbała 
i p. Teresa Murawska uznało, że wszyst-
kie palmy były piękne, a zaangażowanie 
dzieci i ich bliskich było ogromne. Za 
największe uznano palmy: Klaudii Stę-
pień, Marty Grzegolec, Julii Kobyłeckiej 
i Oliwii Kisiel. Za najciekawsze zaś: 
Kacpra Grzegolca, Alicji Siarek i Konra-
da Mochockiego. 

T. Murawska

Kolejny raz – na dwa dni (11-12 
kwietnia br.) - do gminy przyjechał 
cytomammobus, który ustawił się 
obok ośrodka zdrowia w Górnie. Tym 
razem badania mammograficzne oraz 
cytologiczne wykonało prawie 90 pań. 

Przypomnijmy, że jest to już czwarta 
wizyta specjalistów z Centrum Onkolo-
gii w Kielcach. Podczas tych wizyt prze-
badało się kilkaset kobiet z całej gminy.

Znowu przyjechał 
cytomammobus!

Dorota Matuszewska
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Pomocny Patrol
Zespół uczniów Odyseuszy  miał za 

zadanie stworzyć i zaprezentować  au-
torskie przedstawienie o grupie uczniów, 
którzy – podróżując przez jedno lub wię-
cej miejsc wymyślonych przez drużynę 
– napotykają na sytuacje negatywne i za-
mieniają je w pozytywne.

Sami pisaliśmy scenariusz, sami pra-
cowaliśmy nad kostiumami i  dekoracją, 
układaliśmy piosenkę i taniec, i pamię-
taliśmy, że w „Odysei Umysłu” każdy 
jest zwycięzcą! 

6-osobowa drużyna: Wiktoria Anioł, 
Dominika Dybka, Mateusz Krzysiek, 
Alicja Siarek, Patrycja Stępień i Da-
niel Stokowiec, pod opieką trenerów 
Ewy Stępniak i Teresy Murawskiej 

Marzymy - Myślimy  
– Tworzymy - RAZEM

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Górnie, w ramach „Odysei  Umysłu”,  realizowali interesujące 
przedsięwzięcie.

oraz kibiców z panią Joanną Kobiec, 
10 marca 2012 udała się do Warsza-
wy. Pobyt tam okazał się cenną lekcją: 
oglądaliśmy rozwiązania 5 problemów 
długoterminowych w IV grupach wieko-
wych (62 drużyny), uściskaliśmy Omera 
- maskotkę Odysei, mogliśmy kupić pa-
miątki, tworzyliśmy własne FlagOmerki, 
uczestniczyliśmy we wspaniałej ceremo-
nii ogłoszenia wyników. Pobyt w War-
szawie dostarczył nam niezapomnianych 
wrażeń oraz przeżyć. Ważniejsze od 
zwycięstwa okazały się podjęte wyzwa-
nia, pokonane trudności i zrealizowane 
pomysły. Dzięki nim przeżyliśmy chwi-
le satysfakcji, uśmiechu, wzruszenia 
i refleksji.  

Teresa Murawska

21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ka-
rola Wojtyły w Radlinie radośnie witali wiosnę. Tego 
dnia każda klasa przybyła do szkoły w przebraniu, 
które nawiązywało do znanej baśni. Klasa I zainsce-
nizowała baśń pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”. 
Uczniowie kl. II wraz z wychowawcą wcielili się w role 
Smerfów. Klasy III i V przyszły w kostiumach do ba-
śni „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Klasa IV wystąpiła w przebraniach do baśni „Piotruś 
Pan”. Klasa VI przedstawiła bohaterów legendy „Sa-
bat czarownic”. Były więc czarownice i diabły.

Konkurs na najlepsze przebranie odbył się na sali 
gimnastycznej.

W kategorii klas młodszych zwyciężyła klasa II, 
drugie miejsce przyznano klasom I i III. 

Wśród klas starszych pierwszą lokatę zdobyła  
kl. VI, miejsce drugie zajęły klasy IV i V.

Uczniowie klas IV – VI wykonali także marzanny 
z materiałów ekologicznych. Najbardziej ekologiczną 
okazała się kukła wykonana przez klasę VI. Wszystkie 
klasy wzięły udział w wiosennym konkursie ekologicz-
nym zorganizowanym przez p. Annę Białogońską – 
opiekuna Szkolnego Koła Przyjaciół Przyrody. Pytania 
dla młodszych klas przygotowali członkowie koła pod 
jej kierunkiem. W konkursie ekologicznym każda klasa 
zdobyła maksymalną ilość punktów. W komisji konkur-
sowej zasiedli p. Janina Kraj, p. Wiesława Kołtun i p. 
Wojciech Szyda.

Uczniowie z klasy szóstej w tym dniu samodzielnie 
prowadzili niektóre lekcje.

Scenariusz obchodów pierwszego dnia wiosny opra-
cowali członkowie Samorządu Uczniowskiego z pomocą 
opiekuna organizacji – p. Iwony Gałkiewicz, która pro-
wadziła całą imprezę. (J.S)

Ekologiczne Marzanny

20 kwietnia 2012 roku w Sukowie 
odbyły się XXXV Eliminacje Powiatu 
Kieleckiego Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
Suków 2012. 

Gimnazjum  z Zespołu Szkół w Kraj-
nie reprezentowali:

1. Klaudia Kuroś, klasa IIIb,
2. Filip Szlufik, klasa IIIb,
3. Dawid Bozowski, klasa IIIa.
Uczniowie poradzili sobie bardzo 

dobrze, zajmując III miejsce (zabrakło 
kilku punktów na drugie). Zawodnicy 
zmierzyli się w trzech konkurencjach.

Pierwszy z nich to test, druga konku-
rencja to tor przeszkód.

Do trzeciej konkurencji była typowana 
jedna osoba z każdej drużyny. Miała za za-
danie udzielenie pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej, którą znalazła na ulicy 
lub budynku (oczywiście, w tę rolę wcielił 
się pielęgniarz ratownictwa drogowego).

Uczniom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Krajno ma puchar !

Zakład Usług Komunalnych w Górnie – ostrzega o karnych konsekwencjach 
w związku z nielegalnym przepompowywaniem ścieków do studzienek kanalizacyj-
nych, bądź włączenia się do sieci kanalizacyjnej bez uprzednio dokonanej wpłaty 
na rzecz ZUK Górno. W przypadku wykrycia takiego procederu zgodnie z ustawą 
o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i ścieki podlegają karze grzywny do 10.000 zł 
oraz ograniczeniu wolności.

Mieszkańców  Bęczkowa informujemy o możliwości podłączenia się do kana-
lizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości.

Ogłoszenie

Eliminacje odbyły się 31 marca br. w Kielcach, 
podczas których wybrano osiem finalistek elimina-
cji regionalnych. Wcześniej, osiem dziewcząt wy-
brano podczas konkursów: Miss Polonia Powiatu 
Ostrowieckiego, Miss Polonia Regionu  Jędrzejów 
– Włoszczowa oraz Miss Studniówki 2012.

Joanna mieszka w Skorzeszycach, jest absol-
wentką Technikum Hotelarskiego, marzy o dale-
kich podróżach, najchętniej wybrałaby się na Ma-
lediwy. Pasjonuje się także wycieczkami górskimi, 
lubi fotografować.

Finał Konkursu Miss Ziemi Świętokrzyskiej 
2012 odbędzie się 29 czerwca br. podczas wielkiej 
gali w Kielcach. Będziemy trzymać kciuki za Jo-
annę ! (Kos.)

Joanna Krzysiek ze Skorzeszyc 
wśród kandydatek

Miss Ziemi Świętokrzyskiej 2012

Marek Kitliński
Kierownik ZUK

Duży sukces odniosła 21-letnia mieszkanka Skorzeszyc – Joanna Krzy-
siek, kwalifikując się do 16 najpiękniejszych dziewcząt, spośród których 
wybrana zostanie Miss Ziemi Świętokrzyskiej 2012.


