
Sukces na 
skalę kraju!
Uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Leszczynach zajęli 9 miejsce  
w II edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Językowego Funenglish.pl. 

W konkursie wzięło udział ponad 5 ty-
sięcy uczniów z 506 szkół całej Polski. 
Startowały w nim dzieci w wieku 6-12 
lat, które chciały sprawdzić swoją znajo-
mość języka angielskiego. 

– Konkurs pozwolił uczniom na 
spraw  dzenie swoich umiejętności języ-
kowych oraz  poznanie dodatkowych 
możliwości pożytecznego wykorzystania 
komputera w nauce – informuje Jerzy 
Snopek, dyrektor szkoły w Leszczynach.

Gratulujemy uczniom oraz nauczy-
cielom.

Zdrowa gmina
Gmina Górno otrzymała dyplom 

od Polskiej Unii Onkologii za udział  
w III edycji konkursu „Zdrowa Gmina”.

– Gmina Górno w ramach III edy-
cji konkursu Zdrowa Gmina prowadziła 
działania na rzecz zwiększenia frekwen-
cji zgłaszających się na badania profilak-
tyczne ukierunkowane na wczesne wy-
krywanie raka piersi, raka szyjki macicy 
i raka jelita grubego – czytamy w uza-
sadnieniu pod wyróżnienia dla naszej 
gminy. Przyznać należy, co kilka miesię-
cy pojawia się u nas cytomammobus.

Są jak Korczak 
Ksiądz prałat Henryk Węgrzyn, pediatra Bogusława Bobrowska, 
strażacy z Woli Jachowej oraz nauczycielka Renata Chwalik
„Zwykły-niezwykły”, statuetki z okazji roku 

Korczakowskiego przyznali uczniowie,  
nauczyciele i mieszkańcy Woli Jachowej.  
To pierwsze tego typu nagrody w naszej 
gminie, ale prawdopodobnie nie ostatnie.

Nagrody otrzymały osoby, które zdaniem 
kapituły konkursowej w szczególny sposób 
przyczyniły się dla dobra kogoś lub cze-
goś. Bezinteresownie niosły pomoc ludziom  
i niejednokrotnie robiły to narażając własne 
zdrowie lub życie.

Nagroda przyznana została po raz 
pierwszy, ale prawdopodobnie 
nie po raz ostatni. Ci, którzy ją 
dostali podkreślają, że jest tym 
cenniejsza, że nie przyznają 
jej urzędnicy, naukowcy, czy 
politycy. To nagroda nada-
wana przez zwykłych ludzi.

Pierwsze statuetki „Zwy-
kły-niezwykły” dostali: 
ksiądz prałat Henryk 
Węg  rzyn, pediatra Bo-
gusława Bobrowska, 
strażacy  ochotnicy 
z Woli Jachowej  
i nauczycielka Re-
nata Chwalik.

Już nie musimy na zabiegi jeździć do ościennych gmin

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY GÓRNO • ISSN2299-5110 • NR 2 (6) • LUTY 2013

GŁOS GÓRNA

Czytaj na stronie 5

Gabinet fizjoterapeutyczny Ośrodka Rehabilitacji Komplekso-
wej powstał w tym miesiącu w Woli Jachowej. 

– Wykonujemy masaże limfatyczne, klasyczne i wibracyjne, zabiegi 
krio-, elektr-, lasero-, i sonoterapii. Prowadzimy ćwiczenia rehabilitacyj-
ne dla osób ze schorzeniami reumatycznymi, ortopedycznymi i neuro-
logicznymi np. po udarach i wylewach – mówi Marzena Kuczyńska kie-
rownik  placówki.

Gabinet fizjoterapeutyczny działa od 25 lutego, czynny jest codziennie 
w godzinach 13.30 do 18.30. Mieści się w tym samym budynku co Środo-
wiskowy Dom Samopomocy i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Jachowej. Zabiegi wykonywane są bezpłatne, a pacjenci przyjmowani na 
podstawie skierowań od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Kie-
rowniczka placówki podkreśla, że gabinet powstał dzięki przychylności 
wójta Przemysława Łysaka. Z kolei wójt dziękuje za współpracę Anecie 
Grzegolec, kierowniczce ŚDS i strażakom z Woli Jachowej. 

Ks. prałat Henryk Węgrzyn ze statuetką.

Gabinet rehabilitacyjny powstał w Woli Jachowej.
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Kolegium nad budżetem
Regionalna Izba Obrachunkowa wy-

tyka błędy Radzie Gminy Górno 
popełnione podczas głosowania nad 
budżetem na 2013 rok i nakazuje je 
naprawić. Chodzi o pieniądze na dwie 
największe tegoroczne inwestycje.

28 grudnia Radni Gminy Górno ze-
brali się na sesji, podczas której mięli 
debatować nad sporządzonym przez 
wójta i urzędników projektem budżetu 
na 2013 rok. Budżet to nic innego jak 
plan rocznych przychodów i wydatków 
gminy. Od zapisów tej uchwały zależy 
w której miejscowości powstanie chod-
nik, wyremontowana będzie droga lub  
odnowiona szkoła.

ZMIanY RaDnYCH
Podczas owej sesji radni stosunkiem 

głosów 8 do 7 niemal całkowicie zmienili 
plan tegorocznych wydatków. Szeroko 
pisaliśmy na ten temat w poprzednim 
„Głosie Górna”.

Najwięcej kontrowersji wzbudzał fakt 
iż radni „obcięli” pieniądze na dwie naj-
większe inwestycje. Pierwsza to prze-
budowa drogi od skrzyżowania z trasą 
krajową nr 74 przez Górno do Daleszyc, 
wraz z budową chodników. Wartość in-
westycji to ponad 5 milionów złotych. 
W projekcie przygotowanym przez urzęd-
ników i wójta zapisano, że na ten cel  
z kasy urzędu przeznaczonych zostanie 
900 tysięcy złotych. Na wniosek rad-
nego Emila Machula rada zmniejszyła 
tę kwotę do 350 tysięcy złotych, a 530  

tysięcy przeniosła na budowę drogi LPG  
w Radlinie, a 20 tysięcy na projekt bu-
dowy chodnika Wola Jachowa – Pipała.

Druga to przebudowa drogi przez 
Bęczków i Leszczyny. Łączna wartość 
prac oszacowana została na 1,6 miliona 
złotych. Gmina do tej inwestycji miała 
dołożyć 599 tysięcy złotych. Radni na 
wniosek Jana Sikory zdecydowali, że 
na ten cel nie przeznaczą więcej niż 
199 tysięcy złotych a 400 tysięcy zło-
tych(z 599) rozdysponowali na budowę 
drogi w Bęczkowie za szkołą wzdłuż pętli 
MPK (350 tys.zł.) i budowę drogi w Górnie  
(50 tys.zł.).

ZaWIaDOMIł REGIOnaLnĄ 
IZBĘ OBRaCHUnKOWĄ
Decyzje Rady Gminy od razu wzbu-

dziły ogromne emocje. Wójt Przemysław 
Łysak przypominał radnym że to oni we 
wrześniu 2012 roku zdecydowali że gmi-
na wspólnie z powiatem będzie realizo-
wała te inwestycje i zobowiązała wójta 
do podpisania stosownych umów z po-
wiatem. Wtedy też został określony spo-
sób finansowania tych inwestycji. 

– Rada „obcinając” pieniądze na te 
inwestycje  działa wbrew swoim wcze-
śniejszym głosowaniom i zobowiąza-
niom. Chodniki przy szkołach w Górnie, 
Bęczkowie i Leszczynach  mogą nie 
powstać bo zabrane są pieniądze z tych 
inwestycji – mówił wójt Łysak.

Paweł Marwicki, wicewójt Górna 7 
stycznia napisał pismo do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach, w któ-
rym poinformował o postanowieniach 
Rady Gminy.

DECYZJa KOLEGIUM
Pod koniec stycznia Kolegium Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Kiel-
cach podjęło uchwałę w taj sprawie. 
Wynika z niego, że RIO wszczęło po-
stępowanie w sprawie nieważności czę-
ści uchwały budżetowej w której radni  
zdecydowali o zmniejszeniu pienię-
dzy na Przebudowę tras Górno – Da-
leszyce oraz Bęczków – Leszczyny. 
Kolegium uzasadniło iż decyzja rad-
nych była niezgodna z wcześniejszy-
mi uchwałami, a nadto łamie jedną 
z najstarszych zasad prawa, pacta 
sunt servanda, czyli, że umów należy  
dotrzymywać.

CO ZDECYDUJĄ RaDnI?
Regionalna Izba Obrachunkowa po-

informowała jednocześnie, że jeśli Rada 
Gminy Górno nie zmieni uchwały budże-
towej w kontrowersyjnej części do 25 
lutego, zostanie ta część unieważniona 
przez RIO.

Co zrobi w tej sytuacji Rada Gminy 
Góro? Zapytaliśmy o to przewodniczą-
cego Władysława Kowalczyka. 

– Na pewno przed 25 lutego odbę-
dzie się sesja, podczas której będziemy 
dyskutowali na temat uchwały Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Trudno mi 
powiedzieć co zdecydują radni – mówi 
Władysław Kowalczyk.

Mamy nową linię

Doktor Bogusława Bobrowska 
z Rad  lina została nominowana do 

tytułu Lekarza Roku 2012 w plebiscy-
cie organizowanym przez redakcję 
gazety Echo Dnia. Dziennikarze do-
cenili także Zespół Ośrodków Zdro-
wia w Górnie.

– Jest lekarzem z powołania, leczy 
nie tylko ciało, ale też duszę. Ma świetny 
kontakt z pacjentem – taki opis znajduje-
my pod nominacją Bogusławy Bobrow-
skiej do tytułu Lekarza Roku 2012. 

PaCJEnCI JĄ CEnIĄ
W ośrodku zdrowia w Radlinie pra-

cuje od 1989 roku. Jako pediatra dba 
o zdrowie najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy, ale nie odmawia tak-
że konsultacji dorosłym. W pracy jest 
zawsze uśmiechnięta i życzliwa, cie-
szy się sympatią współpracowników 
i ogromnym zaufaniem rodziców. – To 
naprawdę świetny lekarz, a do tego ma 
fantastyczne podejście do dzieci. Kie-
dyś moja córka bardzo się bała badania. 
Doktor Bobrowska zawsze jej dawała li-
zaka, balonik lub odznakę dzielnego pa-
cjenta. Po kilku wizytach już nie płakała 
przed wejściem do gabinetu lekarskiego 
– usłyszeliśmy od mieszkanki Radlina. 
– Pani doktor jest na dodatek bardzo 
pogodną osobą, zawsze na jej twarzy 
widnieje uśmiech – dodaje nasza roz-
mówczyni.

Nic więc dziwnego, że cieszy się re-
putacją doskonałego lekarza, a do przy-
chodni w której pracuje zapisywane są 
dzieci mieszkające poza granicami na-
szej gminy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć  
że Bogusław Bobrowska została ostat-
nio odznaczona statuetką „Zwykły- 
-Niezwykły”.

Doktor Bobrowska mocno angażuje się 
w życie społeczności lokalnej. Uwielbia 
śpiewać, należy do chóru parafialnego.

WYRóŻnIEnIE DLa PRZYCHODnI
Głosowanie w plebiscycie Lekarz 

Roku zakończyło się 15 lutego. Wyniki 
głosowania pacjentów oraz ekspertów 
poznamy 23 lutego podczas uroczystej 
gali organizowanej przez Echo Dnia.

Redakcja Echa Dnia prowadzi rów-
nież ranking przychodni w regionie.  
W gronie aspirujących do miana najlep-
szych w województwie zostały zaliczone 
przychodnie w Górnie i Radlinie.

– Nasza służba zdrowia cieszy się 
zarówno zaufaniem mieszkańców gmi-
ny jak również jest wysoko oceniana 
przez niezależne instytucje. To wyraź-
ny sygnał, że działania kierownictwa 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie, 
lekarzy oraz władz gminy przynoszą po-
żądany efekt – mówi Przemysław Łysak,  
wójt Górna.

nIE PRóŻnOWaLI
179 razy wyjeżdżali do akcji  

w ubiegłym roku strażacy z jednostki 
w Górnie. 

Najwięcej bo aż 126 razy gasili 
pożary. 39 razy usuwali miejscowe 
zagrożenia i pomagali w ratowaniu 
ofiar wypadków drogowych. Brali tak-
że udział w manewrach strażackich 
w lesie koło Starachowic oraz na 
zbiorniku w Cedzynie. Takie właśnie 
informacje podał Stanisław Synowiec 
naczelnik Ochotniczej Straży Pożar-
nej Górno podczas zebrania spra-
wozdawczego jednostki.

Druhowie angażowali się także  
w działalność społeczną i charyta-
tywną. Wzięli między innymi udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, uczyli udzielania pierwszej 
pomocy w szkołach.

Jednostka liczy 42 strażaków  
z czego 25 czynnych – wyjeżdżają-
cych do akcji.

TaŃSZE OŚWIETLEnIE
Kilkadziesiąt lamp oświetlenia 

ulicz nego zostało wymienionych 
w gminie Górno. Stare lampy o mocy 
400 i 250 Watt zastąpiono oszczędny-
mi 70 watt-owymi w miejscowościach: 
Radlin, Cedzyna, Krajno Zagórze, 
Krajno Pierwsze łącznie. Wymiany 
dokonała firma w ramach umowy na 
konserwację oświetlenia.

MY TEŻ ZaGRaLIŚMY
Uczniowie z Zespołu Szkół w Kraj   -

nie  wystąpili w imprezie zorganizo-
wanej w ramach 21 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w kie-
leckiej Galerii Korona.

11 stycznia podczas 21. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy zbierane były pieniądze na rzecz 
fundacji Jurka Owsiaka pod hasłem 
,,Dla ratowania życia dzieci i godnej 
opieki medycznej seniorów”. Podczas 
imprezy zorganizowanej w Galerii 
Korona udział wzięli także uczniowie 
Zespołu Szkół w Krajnie. Zaprezento-
wali program artystyczny o charakte-
rze ludowym, który przygotowali pod 
opieką nauczycielek: Alicji Młynar-
czyk i Agnieszki Machockiej.

POKaZaLI TaLEnT
Uczniowie z Leszczyn zostali wy-

różnieni za jasełka „Czwarty król” 
które zaprezentowali w Zespole Szkół 
Katolickich w Kielcach.

Nasi uczniowie w VIII Międzysz-
kolnym Konkursie Jasełek i Przedsta-
wień Wigilijnych byli jedynymi repre-
zentantami szkół spoza Kielc. Jasełka 
przygotowały: Elżbieta Sańpruch, Do-
rota Tokarska  i Sławomir Wiech.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach 
uruchomiło nową linię komercyjną jeżdżącą z Kielc 

do łagowa przez naszą gminę. autobusy z numerem 206  
zaczęły kursować 30 stycznia.

Trasa przejazdu rozpoczyna się od rynku w Łagowie, a na-
stępnie drogą krajową numer 74 wiedzie przez Skorzeszyce, 
Wolę Jachową, Górno, Radlin, Cedzynę, Domaszowice do 
Kielce. W stolicy województwa autobusy jadą jadą ulicami: 
Sandomierską, IX Wików, Czarnowską, Żelazną i Grunwaldz-
ką. Ostatni przystanek znajduje się przy szpitalu wojewódzkim.

W dni powszednie pierwszy autobus z Łagowa wyjeżdża  
o godzinie 4.45 (o godz. 5.07 jest w Skorzeszycach), a ostatni 
o 20.45. W przeciwnym kierunku pierwszy autobus odjeżdża 
z Kielc z przystanku koło szpitala o 5,40 (około szóstej jest  
w Cedzynie) a ostatni o 20.40.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów linii 206 można zna-
leźć na stronie www.mpk.kielce.pl w zakładce linie regularne/
rozkład jazdy. 

Wkrótce rozkład ulegnie zmianie. – Już pierwszy dzień poka-
zał że trzeba go zmienić. Zakładaliśmy, że dojazd z Łagowa do 
Kielc potrwa godzinę. Okazało się jednak, że przy tak dużym 
zainteresowaniu pasażerów nie jest to możliwe zwłaszcza gdy 
panują trudne zimowe warunki – mówi Iwona Osuch-Sztandera 
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach.

Przejazd nową linią na całej jej długości kosztuje 5 złotych. 

Bogusława Bobrowska od przeszło 
dwudziestu lat pracuje w ośrodku zdro-
wia w Radlinie.

Nasz Lekarz Roku?

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno

Wydawca:  
Urząd Gminy w Górnie,  

Górno 169, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  
Artur Pedryc, UG w Górnie

Druk:  
ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04

Nakład: 1000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń,  
nie zwraca nie zamówionych ma-
teriałów oraz zastrzega sobie prawo 
do ingerencji w nadesłane teksty. 

Pomagają tysiącom
Ponad tysiąc osób kilka razy do 

roku otrzymuje paczki z żywnoś -
cią dzięki członkom Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gminy Górno.

– Pozyskuje ono artykuły spożywcze  
z Banku Żywności w Ostrowcu i kilka razy 
do roku przekazuje osobom potrzebują-
cym z gminy Górno. Gdy zaczynaliśmy 
żywność dostawało 400 osób dziś jest ich 
już ponad tysiąc – mówi Grzegorz Ciepie-
la, prezes stowarzyszenia. Osoby potrze-
bujące pomocy mogą się kontaktować ze 
stowarzyszeniem  tel. 501-520-117 lub ma-
ilowo: stowarzyszenie.gorno@gmail.com

– Prosimy także osoby posiadające cię-
żarówkę o pomoc w przywożeniu żywno-
ści z banku w Ostrowcu – mówi Ciepiela.

Badali za darmo

Ponad sześćdziesiąt osób z naszej gminy poddało 
się bezpłatnym badaniom mammograficznym i cy-

tologicznym.
Kolejny raz do naszej gminy przyjechał cytomammobus Po-

jazd, w którym wykonuje się badania pod kątem wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi stacjonował 18 i 19 
lutego przed Wiejskim Domem Kultury w Krajnie. Specjaliści ze 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przebadali kilkadziesiąt pań.

– Dziękuję panu Marcinowi Tofilowi za przytransportowanie cy-
tomamobusu do Krajna – mówi Joanna Winiarska, kierownik GOK.

18 i 19 lutego cytomamobus stacjonował przed GOK w Krajnie.
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Osiemnaście par z terenu naszej 
gminy zostało odznaczonych 

przez prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskie-
go medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie. 

Uroczystość przygotowana przez pra-
cowników gminy, podczas której dostoj-
ni jubilaci odebrali odznaczenia odbyła 
się 10 lutego w Wiejskim Domu Kultury 
w Krajnie. Poprzedziła ją msza święta 
w miejscowym kościele. Po eucharystii 
celebrowanej przez piciu księży pod 
przewodnictwem proboszcza Leszka 
Sztandery, sprawowanej w intencji mał-
żonków, jubilaci przybyli do pobliskiego 
Wiejskiego Domu Kultury. Powitał ich 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno, 
który pogratulował dotrwania w miłości 
tak wspaniałego jubileuszu i złożył naj-
serdeczniejsze życzenia.

MILIOnY WSPóLnYCH GODZIn
Na uroczystość przybyli także: woje-

woda świętokrzyska Bożentyna Pałka 
Koruba, która wręczyła jubilatom odzna-
czenia nadane przez prezydenta Broni-
sława Komorowskiego, starosta kielec-
ki Zdzisław Wrzałka, przewodniczący 
Rady Gminy Górno Władysław Kowal-
czyk, radni gminni i powiatowi. 

– Przeżyliście wspólnie 50 lat. To 
600 miesięcy, ponad 18 tysięcy dni, pra-
wie pół miliona godzin, a miliony minut 
i sekund. Jesteście dowodem na to, że 
można być razem pięćdziesiąt lat, jeste-

ście wzorem dla młodych małżeństw jak 
należy postępować by związek był trwa-
ły – mówiła do jubilatów wojewoda.

Po tych słowach wojewoda przystąpi-
ła do dekorowania jubilatów medalami. 
Wójt Przemysław Łysak wręczał mał-
żonkom pamiątkowe dyplomy i grawer-
tony, a przewodniczący rady gminy Wła-
dysław Kowalczyk kwiaty.

nIE ZaBRaKłO POCZĘSTUnKU
Po dekoracji jubilaci udali się na po-

częstunek przygotowany dla nich Koło 
Gospodyń Wiejskich z Krajna. Wiele 
osób biorących udział w uroczysto-

ściach patrzyło na jubilatów i zastana-
wiało się co trzeba robić by szczęśliwie 
dotrwać tak wspaniałej rocznicy.

TO ICH RECEPTa na... 
SZCZĘŚLIWE MałŻEŃSTWO
– Szanować się, zgodnie żyć, od cza-

su do czasu lampkę wina wypić, nie za 
dużo i pielęgnować swoją miłość – mó-
wią Maria i Stanisław Białogońscy z Ra-
dlina, którzy odebrali medale od prezy-
denta RP.

Redakcja Głosu Górna także składa 
jubilatom gratulacje i życzymy kolejnych 
wspaniałych rocznic.

Są razem od 50 lat!

Odznaczenia prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczyła dostojnym jubilatom 
Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyska.

Małżonkowie odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie: Stanisław i Irena Pióro z Woli Jachowej, Jan i Marianna Pióro  
z  Wola Jachowa, Marian i Monika Krzysiek z Woli Jachowej, Władysław i Katarzyna Krzysiek ze Skorzeszyc, Stanisław i Helena Krzysiek 
z Radlina, Stanisław i Janina Zdeb z Radlina, Stanisław i Genowefa Piłat z Radlina, Mieczysław i Janina Chrabąszcz z Radlina, Stanisław 
i Maria Białogońscy z Radlina, Tadeusz i Stanisława Mańka z Leszczyn, Stefan i Janina Snopek z Leszczyn, Stanisław i Stanisława Ko-
waliccy z Krajna Pierwszego, Edward i Zofia Brzyśkiewicz z Górna, Władysław i Janina Jaguś z Cedzyny, Stanisław i Marianna Czaja 
z Beczkowa, Jacek i Helena Iwańscy z Bęczkowa, Władysław i Franciszka Kowaliccy z Bęczkowa, Marian i Janina niburscy z Bęczkowa.

Są jak Janusz Korczak

Zwykły-niezwykły, statuetki z okazji roku Korczakow-
skiego przyznali uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy 

Woli Jachowej. To pierwsze tego typu nagrody w naszej 
gminie, ale prawdopodobnie nie ostatnie.

Rok 2012  został obwołany rokiem Janusza Korczaka. Pro-
jekt „Zwykły – Niezwykły Janusz Korczak – odkryj w sobie bo-
hatera, jak On...” realizowany był w gimnazjum w Woli Jacho-
wej od września do stycznia. W lutym podsumowano to co się 
działo w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

– Chcieliśmy zachęcić naszych uczniów do pomagania 
innym. Gimnazjaliści przez prawie pół roku podejmowali róż-
nego rodzaju działania na rzecz innych – mówi Jolanta Ksel, 
pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Woli Jachowej.

Uczniowie z klasy Ia pod opieką Anny Dziewięckiej poma-
gali w Środowiskowym Domu Samopomocy ich rówieśnicy  
z klasy Ib, pod opieką Tomasza Krzyśka, wystawili bajkę dla 
kolegów i koleżanek z „podstawówki”. Klasa 2a pod opieką 
Anny Nawary podjęła współpracę ze schroniskiem w Dymi-
nach. Klasa 2b pod opieką Anny Zygadlewicz-Karpety podjęła 
trud zorganizowania zespołu muzycznego w klasie IV szkoły 
podstawowej. Klasa 3a pod opieką Izabeli Kalety podjęła się 
zorganizowania opieki nad ptakami i uwrażliwienia innych na 
potrzeby ptaków zimą, a klasa 3b pod opieką Renaty Chwalik 
zorganizowała akcję uwrażliwienia innych na problemy ekolo-
giczne w środowisku. 

Akcja  Zwykły-Niezwykły, miała także na celu szukanie 
zwykłych ludzi, którzy w codziennym życiu postępowali uczci-
wie, wykazali się odwagą  lub spontanicznie niosąc  pomoc 

Imprezę uświetnił występ gimnazjalistów z Woli Jachowej.

Bogusława Bobrowska
Lekarz medycyny, pracuje 

w ośrodku zdrowia w Radli-
nie. Wyróżniona za oddanie  
i pomoc mieszkańcom gminy. 
Porównywana do doktora Ju-
dyma z „Ludzi Bezdomnych”. 

Ks. Henryk Węgrzyn
Proboszcz parafii Skorze-

szyce od 1975 do 2012 roku. 
Wyróżniony za wkład pracy 
włożony w budowę wrażli-
wości i pozytywnej postawy 
wśród swoich parafian.

Renata Chwalik
Nauczycielka z Zespołu 

Szkół w Woli Jachowej, wy-
różniona za to, że  od wielu 
lat nieustannie uczy młodzież 
wrażliwości i niesienia pomo-
cy innym.

OSP Wola Jachowa
Strażacy zostali wyróżnie-

ni za bezinteresowne niesie-
nie pomocy z narażeniem ży-
cia i działalność dobroczynną 
na rzecz ludzi także spoza 
gminy.

Wola Jachowa

O S P

innym, dokonali rzeczy niezwykłych, nie zważając na grożące 
niebezpieczeństwo. Każdy mógł zgłosić osobę, która w szcze-
gólny sposób przyczyniła się dla dobra kogoś lub czegoś. 

Z grona zgłoszonych jurorzy wyróżnili cztery osoby: Księdza 
prałata Henryka Węgrzyna, wieloletni proboszcz parafii w Sko-
rzeszycach „za – wkład pracy włożony w budowanie wrażliwości 
wśród swoich parafian. (...) za okazywane serce,  troskliwość oraz 
niesioną bezinteresownie pomoc dla tych, którzy jej potrzebowali. 
Kolejną wyróżnioną osobą jest Bogusława Bobrowska, pediatra 
z ośrodka zdrowia w Radlinie. Doceniona została za „jej bezintere-
sowne wsparcie  i  zainteresowanie losami pacjentów w trudnych 
sytuacjach życiowych. To właśnie Pani Doktor była inicjatorką 
akcji „Pomoc dla Ani”, mającej na celu pozyskanie szpiku kostne-
go dla ciężko chorej na białaczkę. Statuetkę „Zwykły-niezwykły” 
dostali także strażacy ochotnicy z Woli Jachowej za to, że niosą 
o każdej porze bezinteresowną pomoc potrzebującym z naraże-
niem własnego zdrowia i życia, a także od lat prowadzą działal-
ność dobroczynną, organizują akcje pomocy dla poszkodowanych  
(np. powodzian).

Statuetkę otrzymała także Renata Chwalik, nauczycielka 
z Zespołu Szkół w Woli Jachowej za to, że od wielu lat uczy 
dzieci i młodzież pracy na rzecz drugiego człowieka, wyzwa-
la w nich głęboką wrażliwość na potrzeby innych. Współ-
pracuje z Caritas organizując zbiórki  ubrań i żywności dla  
ubogich rodzin.

Uroczystość wręczenia statuetek uświetnił występ uczniów 
z gimnazjum w Woli Jachowej. Widzów zachwycili między in-
nymi spektaklem zatytułowanym „Uczucia”.

Galę prowadzi dyr. Jolanta Ksel, statuetkę odbiera Przemysław Kobyłecki.

DOSTALI STATUETKI „ZWYKŁY-NIEZWYKŁY”
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Nie lada niespodziankę przygoto-
wało seniorom z okazji ich święta 

Koło Gospodyń Wiejskich oraz Szko-
ła Podstawowa w Leszczynach.

13 stycznia sala gimnastyczna szkoły 
pękała w szwach. Zjawili się seniorzy oraz 
ich rodziny. Przybył także Przemysław Ły-
sak, wójt gminy Górno oraz starosta po-
wiatu kieleckiego Zdzisław Wrzałka.

Pierwszą część spotkania rozpoczęły 
jasełka. Na poczęstunek i drugą część 
uroczystości goście przenieśli się do 
świetlicy wiejskiej w budynku remizy. Tu 
na wszystkich czekała prawdziwa nie-
spodzianka. Dekoracja sali przedstawia-
jąca wiejską zagrodę sugerowały, iż ja-
sełka nie były jedynym przedstawieniem 
tego wieczoru.

– Do tego dnia, realizując projekt unij-
ny, przygotowywałyśmy się przez trzy 
miesiące pod czujnym okiem pani Ewy 
Lubacz, aktorki Teatru Lalki i Aktora „Ku-
buś” w Kielcach – opowiada przewod-
nicząca KGW w Leszczynach Barbara 
Kundera. 

Seniorzy obejrzeli kilka zabawnych 
scenek o strażakach, leniwym wnucz-

ku Walusiu czy też niezwykłej lekcji 
przyrody o zwierzętach, przeplatanych 
wierszami i piosenkami w oprawie mu-
zycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Bęcz-
kowianie”. Na koniec odśpiewano trady-
cyjne „sto lat”. Brawom nie było końca. 
Przy kawie i poczęstunku seniorzy miło 
spędzali czas, a pogawędki przy stołach 
zakończyły się odśpiewaniem kilku pie-
śni biesiadnych. 

– Mocno trzymałam kciuki za panie, 
choć miałam 101% pewności, że wszyst-
ko wyjdzie perfekcyjnie. Dzisiejsza uro-
czystość jest podsumowaniem warsz-
tatów wsparcia psychologicznego oraz 
warsztatów teatralnych, w których człon-
kinie KGW tworzące teatrzyk „Są gorsi” 
uczestniczyły od października ubiegłego 
roku. Zadania te realizowane były dzię-
ki pozyskaniu przez gminę Górno unij-
nego dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Społecznego – iformowała 
Joanna Skrzyniarz, koordynator projektu  
„Aktywne mieszkanki Leszczyn”. 

Niedzielne spotkanie było również 
wspaniałą okazją do wręczenia paniom 
jednolitych strojów zakupionych przez 
gminę Górno w ramach dofinansowania 
projektu unijnego pod nazwą „Tradycją do 
integracji Kół Gospodyń Wiejskich” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Kilka miesięcy wcześniej panie z trzech 
kół – z Leszczyn, Krajna i Woli Jachowej 
uczestniczyły w warsztatach florystycznych 
i kulinarnych oraz otrzymały niezbędny do 
kultywowania tradycji kulinarnych sprzęt 
gastronomiczny. Ostatnim punktem tego 
projektu było zakupienie strojów. Wręczył 
je wójt gminy Przemysław Łysak wspólnie 
ze starostą kieleckim Zdzisławem Wrzałką.

Dla naszych seniorów

Panie z koła Gospodyń Wiejskich w Leszczynach dostały nowe stroje.Kabaretowe sceny rozbawiły seniorów do łez.

Projekty opisane na tej stronie współfinansowany są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekty realizowane są na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIOnaLnEGO

Mała szkoła, wielka szansa
Projekt o takim tytule, współfinan-

sowany przez Unię Europejską re-
alizuje Szkoła Podstawowa w Górnie. 

Celem programu jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów, podejmowa-
nie szeregu działań rozwijających zainte-
resowania uczniów, wyrównywanie braków 
edukacyjnych, wspieranie rozwoju uczniów 
poprzez zajęcia logopedyczne i specja-
listyczne, rozwój kompetencji w zakresie 
języka angielskiego, szeroko pojętych zain-
teresowań kulturalnych. Wszystko to z wy-
korzystaniem nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych, o jakie wzbogaciła się szkoła.

W czasie feryjnych warsztatów nauko-
wo-technicznych uczniowie odbyli cykl za-
jęć z elektroniki i fizyki. Uczyli się progra-
mować roboty, wykonywali doświadczenia  

i eksperymenty z fizyki. W ramach zajęć ję-
zykowych, obok lekcji wyrównujących braki 
i koła j. angielskiego dzieci uczestniczyły 
w spotkaniach z native speakerem, dzięki 
którym miały zapewniony „żywy” kontakt  
z angielskim, poznały życie w krajach an-
glojęzycznych i wykonali na ten temat pre-
zentację multimedialną.  

Ciekawą propozycją były „Spotkania  
z kulturą”. W jej ramach dzieci uczestniczy-
ły w wycieczkach do Huty Szklanej i Oblę-
gorka, teatru i filharmonii.

Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, na pod-
stawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach

/ZS Górno/ Wiele frajdy sprawiły zajęcia z robotyki.

Dzieci nie mogły się nudzić

Szkoła w Krajnie zorganizowała uczniom lekcję narciarstwa.

Mnóstwo atrakcji przygotowano dla uczniów z okazji te-
gorocznych ferii.

Ciekawe zajęcia jak zwykle przygotowali nauczyciele i dyrek-
torzy szkół w naszej gminie. Uczniowie w czasie ferii brali udział 
w zawodach sportowych, eksperymentach naukowych, grach  
i zabawach. 

Wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy przy-
gotował Gminny Ośrodek Kultury.  – Słowa uznania należą się  
w tym miejscu kierownikowi tej placówki, Joannie Winiarskiej, 
która angaż otrzymała pierwszego stycznia i w ciągu 14 dni, (14 
stycznia rozpoczęły się ferie – przypis red.) zdołała zorganizo-
wać tyle ciekawych zajęć – mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Uczniowie w domu kultury spotkali się ze świętokrzyskimi 
legendami, o których mówiła Ewa Siudajewska. Podczas „Bez-
piecznych Ferii” ze strażakami,  policją,  pracownikami WORD  
i KRUS dowiedzieli się jak postępować by nie ulec wypadkowi. 
Były także warsztaty literackie z Wiesławą Juchnowską, spek-
takle teatralne w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Lesz-
czynach. Odbyły się też warsztaty muzyczne prowadzone przez 
scholę parafialną z Górna i Katarzynę Majchrzak. Warsztaty ar-
tystyczne z Martą Cisak i florystyczne z Kołem Gospodyń Wiej-
skich z Krajna. Panie na zakończenie ferii przygotowały także 
zabawę taneczną. W GOK można było również nauczyć się gry 
na instrumentach klawiszowych i perkusji.

Z kolei Zespół Szkół w Krajnie oprócz warsztatów plastycz-
nych, komputerowych, projekcji filmów, i zawodów zorganizo-
wano lekcję narciarstwa. Marek Woźniak uczył jazdy na dwóch 
deskach, a dzięki uprzejmości właściciela ośrodka Sabat 
uczniowie mogli korzystać z wyciągu na dogodnych warunkach.

na zakończenie ferii w GOK zorganizowano zabawę taneczną.

Podczas spotkania z policją i strażakami w GOK uczniowie poznali zasady bezpieczeństwa i dostali upominki. 

W Domu Kultury w Krajnie uczniowie brali udział w grach.
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Samorządowcy na stoku
Kilkanaście osób wzięło udział w zawodach narciar-

skich dla samorządowców zorganizowanych w oś  rod -
ku Sabat w Krajnie. naszą gminę reprezentował radny 
Grzegorz Skiba.

W zawodach mogli brać udział samorządowcy powiatu kie-
leckiego. Na linii startu pojawiło się kilkanaście osób. Wśród 
nich wójtowie, urzędnicy, pracownicy jednostek podległych 
urzędom gmin oraz radni. Naszą gminę reprezentował radny 
Grzegorz Skiba.

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Arkadiusz Jędras,  
dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,  
drugi był Marek Krak, burmistrz Bodzentyna, a trzeci Tomasz 
Dobrowolski z Zagnańska. Wśród kobiet pierwsze dwa miejsca 
zajęły reprezentantki Sitkówki-Nowin: Joanna Adler i Ewa Ko-
polovets. Trzecie miejsce na podium wywalczyła reprezentant-
ka Górna – Sabina Skiba.

Patronat nad imprezą objął starosta Powiatu Kieleckiego 
Zdzisław Wrzałka oraz Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. Szczepan Skorupski wójt Zagnańska na trasie zjazdu.

Uczestnicy zawodów narciarskich tuż przed startem z organizatorami imprezy.naszą gminę reprezentował Grzegorz Skiba.

Wola Jachowa najlepsza w „halówce”
Reprezentacja Woli Jachowej zwy-

ciężyła w XI ogólnogminnym tur-
nieju piłki halowej Krajno – Ferie 2013. 

W zawodach wzięło udział siedem repre-
zentacji szkół podstawowych z naszej gmi-
ny: Skorzeszyce, Krajno, Bęczków, Lesz-
czyny, Cedzyna, Wola Jachowa i Radlin.

Po uroczystej inauguracji wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w cyklu prelekcji 
na temat szeroko rozumianej profilakty-
ki uzależnień. Następnie przystąpiono 
do gier turniejowych. Po zaciętych po-
jedynkach wyłoniono zwycięzców. Laur 
wieńczący sukces odebrały w kolejności 

zajmowanych miejsc reprezentacje: Woli 
Jachowej, Bęczkowa i Cedzyny.

Zawody zorganizował Uczniowski Klub 
Sportowy oraz Zespół Szkół w Krajnie 
dzięki pomocy finansowej Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoho   - 
lowych.                           /Sławomir Tofil/

Uczestnicy zawodów na pamiątkowym zdjęciu tuż po zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród zwycięzcom.


