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GŁOS GÓRNA

Odszkodowania 
za suszę
69 rolników z gminy Górno de-

cyzją ARiMR otrzyma od-
szkodowania za straty w uprawach 
wyrządzone przez tegoroczną suszę. 
To trzeci wynik w powiecie kieleckim.

Większa liczba rolników niż w gmi-
nie Górno otrzyma odszkodowania tylko 
w gminach Chmielnik i Pierzchnica. 

- W Górnie odszkodowania otrzyma 
69 rolników. W sąsiednich gminach dużo 
mniej. Z Bodzentyna wpłynęło 17 wnio-
sków o odszkodowania, z gminy Masłów 
4, a z gminy Bieliny tylko jeden - informu-
je Michał Molenda, zastępca kierownika 
biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kiel-
cach.  

Wysokość odszkodowania jest uza-
leżniona od tego, czy dany rolnik miał 
ubezpieczone uprawy czy nie.

- Jeśli ktoś posiada ubezpieczenie, 
otrzyma odszkodowanie w wysokości 
320 złotych do każdego hektara. Jeśli  
ubezpieczenia nie miał, to dostanie 162 
złote za hektar - informuje Michał Molen-
da, zastępca kierownika biura powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Kielcach. 

- Ma to na celu rozpropagowanie 
ubezpieczeń wśród rolników - wyjaśnia 
Molenda.

Kolejne drogi asfaltowe w gminie Górno

Mamy najtańszy
urząd w powiecie

Wydatki, jakie ponosimy jako 
mieszkańcy na utrzymanie 

gminnej administracji samorządowej 
w Górnie, są najniższe w powiecie 
kieleckim i jedne z najniższych w wo-
jewództwie. Tak wynika z rankingu 
„Oszczędny urząd”, który opubliko-
wało niedawno pismo „Wspólnota”.

Górno w rankingu zostało sklasyfiko-
wane do grona gmin wiejskich zamiesz-
kiwanych przez więcej niż 10 tysięcy 
osób. W tej kategorii zajęliśmy pierwsze 
miejsce w powiecie kieleckim, trzecie 
w województwie świętokrzyskim i 68 
w kraju.

Czytaj na stronie 2

Ponad dwa kilometry dróg zostało przebu-
dowanych na przełomie października i li-

stopada w naszej gminie. 
125 tys. złotych dofinansowania z ministerstwa 

na usuwanie skutków powodzi pozwoliło przebudo-
wać 900 metrów drogi Bęczków Niwy – Kopaczki 
Szkoła oraz 1200 metrów trasy Bęczków Niwy – 
Bęczków Górna – Bęczków Zaskale. Za gminne pie-
niądze została wykonana asfaltowa droga w Bęcz-
kowie „Na Borki” oraz fragment drogi w Cedzynie 
Górze koło wiaduktu wspólnie z gminą Masłów.

- Wcześniej w lecie wciąż się kurzyło, za to wiosną 
i jesienią mieliśmy błoto. Wszyscy cieszymy się, że 
wójt dotrzymał danego słowa i mamy asfaltowy odci-
nek drogi - mówi Bronisław Skowroński, mieszkający 
przy drodze „Na Borki” w Bęczkowie. Asfalt w tym 
miejscu powstał w całości za gminne oszczędności.

248,91 zł
na mieszkańca
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Wydatki, jakie ponosimy na utrzymanie gminnej ad-
ministracji samorządowej, są najniższe w powie-

cie kieleckim i jedne z najniższych w województwie. Tak 
wynika z rankingu „Oszczędny urząd”, który opublikowa-
ło pismo „Wspólnota”.

Górno w rankingu gmin zajęło pierwsze miejsce w powiecie 
kieleckim oraz jedno z najlepszych w województwie.

„Wspólnota” to cenione pismo zajmujące się problematyką 
samorządów. Znane z prowadzenia różnego rodzaju rankingów. 
Jednym z nich jest zestawienie samorządów pod względem wy-
datków na administrację. W kategorii gmin powyżej 10 tysięcy 
mieszkańców najwyżej w naszym województwie została oce-
niona gmina Bodzechów, gdzie roczne utrzymanie administracji 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy kosztuje 232,86 zł. 
Bodzechów zajął 41 miejsce w kraju. Drugie miejsce w wojewódz-
twie świętokrzyskim i zarazem 55 w kraju zajęła gmina Pawłów. 
Tam roczne wydatki na utrzymanie administracji samorządowej 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 240,76 zł. Trzecie miej-
sce w naszym województwie i zarazem 68 w kraju zajęła gmina 
Górno. W ubiegłym roku na funkcjonowanie administracji w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca wydaliśmy 248,91 zł.

Warto w tym miejscu zauważyć, że Urząd Gminy Górno, 
według danych prezentowanych w rankingu jest najtańszym 
urzędem w całym powiecie kieleckim. Drugie miejsce w powie-
cie w kategorii gmin wiejskich powyżej 10 tys. mieszkańców 
zajęła gmina Masłów, a trzecie realizująca program oszczęd-
nościowy gmina Piekoszów. 

Rankingi „Wspólnoty”, to zestawienia wszystkich samorzą-
dów analizowane na podstawie obiektywnych danych z Głów-
nego Urzędu Statystycznego – czytamy na stronie interneto-
wej „Wspólnoty”.

- To duży sukces, że to właśnie nasz urząd najmniej sięga do 
kieszeni podatników - mieszkańców na swoje utrzymanie. Jest 
tego kilka przyczyn. Nie ma przerostu zatrudnienia, które jest 
optymalne, wynagrodzenia nie są wygórowane i porównywalne 
do wynagrodzeń w podobnych jednostkach. Najważniejsza jest 
jednak dyscyplina finansów publicznych, w oparciu o którą funk-
cjonuje gmina - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Nasz urząd 
najtańszym  
w powiecie

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGA
Zadajesz sobie pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi? 

Podejmujesz decyzje, których nie potrafisz wytłumaczyć? Two-
je konflikty przebiegają według określonych schematów, które 
chcesz zmienić? Czujesz, że coś przeszkadza ci być spokoj-
nym i zadowolonym? Trudno ci poradzić sobie ze smutkiem, 
złością czy stresem? Myślisz, że twoje relacje mogłyby być bar-
dziej satysfakcjonujące? A może po prostu potrzebujesz rozmo-
wy i wsparcia?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco, skorzy-
staj z bezpłatnej pomocy psychologicznej, która udzielana jest 
w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy (pokój nr 2).

Z pomocy może skorzystać każdy, kto boryka się m.in z: proble-
mami wychowawczymi, problemami rodzinnymi (rozwód, konflikt, 
przemoc domowa), kłopotami z adaptacją do nowych warunków  
np. szkolnych, nadmiernym stresem, trudnościami w nauce, 
problemami z koncentracją, trudnościami w relacjach interper-
sonalnych (konflikt, samotność), dylematami dotyczącymi wy-
boru odpowiedniej ścieżki zawodowej, żałobą po bliskiej osobie. 

W tym miesiącu dyżury pełnić będzie psycholog: mgr Alek-
sandra Wypych w dniach: 2.12.2015 r. oraz 16.12.2015 r. Dyżu-
ry w poszczególnych dniach od godz. 16.00 do 19.00 w Punk-
cie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Górno. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nr telefonu - 41 30 23 644.

/DM/

NABÓR DO ORKIESTRY DĘTEJ
6 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie odbył 

się drugi nabór do Gminnej Orkiestry Dętej. Przesłuchania 
odbyły się pod okiem nauczyciela Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach - Marcina 
Stojka, który sprawdzał predyspozycje każdego uczestnika. 
Na spotkanie przybyli chętni z całej gminy Górno, aby zasilić 
szeregi powstającej orkiestry. 

Do orkiestry może zapisać się każdy, kto ukończył 8 lat 
i chciałby nauczyć się grać bądź już gra na instrumencie. Za-
praszamy wszystkie osoby, które umieją bądź chcą nauczyć 
się grać m.in. na: klarnecie, flecie, saksofonie, trąbce, puzonie, 
waltorni, perkusji, tubie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 
27 listopada o godz. 17. Szczegółowe informacje i zapisy pod  
nr 504 411 350 i na www.gokgorno.pl.

DZIĘKUJĄ DRUHOM Z WOLI JACHOWEJ
Ochotnicza Straż Pożarna w Smykowie pragnie serdecz-

nie podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jacho-
wej, w tym naczelnikowi OSP Wola Jachowa Panu Przemy-
sławowi Kobyłeckiemu za pomoc w organizacji uroczystości 
nadania sztandaru dla OSP Smyków. 

Dziękuje 
Zarząd OSP Smyków

Turniej rozpocznie się w GOK Górno o godz. 15. Szczegółowe 
informacje i zapisy pod numerem 504 411 250 oraz na stronie 
www.gok.gorno.pl

5 grudnia 2015 r
na
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Kilkadziesiąt tysięcy złotych 
rocznie zaoszczędzi gmina 

Górno, dzięki temu, że nie będzie 
musiała odśnieżać i remontować na-
wierzchni starej trasy krajowej nr 74 
biegnącej przez Cedzynę. - Po kilku 
latach starań doprowadziliśmy do 
przekazania drogi samorządowi wo-
jewództwa – mówi Przemysław Ły-
sak, wójt Górna.

Przypomnijmy, kiedy oddana została 
do użytku ekspresówka z Kielc do ronda 
przy zalewie, stary odcinek drogi kra-
jowej został podzielony na trzy odcinki 
i przekazany pod zarząd gmin: Masłów 
i Górno.

- Wynikało to z obowiązujących prze-
pisów, a my jako gmina nie mieliśmy 
w tej kwestii nic do powiedzenia. Z dnia 
na dzień staliśmy się właścicielem tra-
sy. Bardzo staraliśmy się z Masłowem 
o przekazanie tych odcinków dróg wo-
jewództwu lub powiatowi, niestety bez 
odzewu – wspomina Przemysław Ły-
sak, wójt Górna. Efekt tego był taki, że 
z gminnej kasy trzeba było wydawać 
ogromne sumy pieniędzy na utrzymanie 
starej „krajówki”.

- Odśnieżanie tej drogi pochłaniało kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. Za te pienią-
dze można było odśnieżyć kilka innych 
dróg gminnych, bo choćby ze względu 
na szerokość pasa ruchu odśnieżać mu-

siały dwa pługi jednocześnie jadące za 
sobą – informuje wójt Łysak.

Na szczęście kilka tygodni temu gmi-
na Górno pozbyła się ciężkiego drogo-
wego balastu, choć jak twierdzą urzęd-
nicy, nie było to łatwe.

Kiedy pojawiły się przepisy pozwa-
lające przekazać starą „krajówkę” sa-
morządowi województwa, Rada Gminy 
Górno podjęła stosowną uchwałę w tej 
sprawie. Niedawno po wielu miesiącach 
starań wójta Łysaka droga stała się 
własnością władz województwa święto-
krzyskiego.

- Pracownicy szybko przygotowa-
li dokumenty, przewodniczący szybko 
zwołał sesję, radni podjęli uchwałę i jako 
jedynym udało nam się zdążyć przeka-
zać „krajówkę”, gdyż nowelizacja usta-
wy o drogach publicznych dawała na to  
bardzo krótki termin - mówi wójt Łysak.

- To spora ulga dla budżetu gminy. 
Nie musimy już jej odśnieżać, remon-
tować, a co najważniejsze martwić się 
o stan techniczny mostu, a jak wiadomo 
remont takiej budowli to ogromny wy-
datek, na który gminy nie byłoby stać – 
stwierdza wójt Łysak.

33

Drogowy balast wreszcie
zrzucony z barków gminy

Cytomammobus przyjechał do Krajna Parceli
Kilkadziesiąt kobiet z gminy Górno skorzystało z bez-

płatnych badań profilaktycznych wykonywanych 
w cytomammobusie, który stacjonował przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Krajnie Parcelach. 

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne wykony-
wane były w pojeździe należącym do Świętokrzyskiego Cen-
trum Onkologii w Kielcach. 

Badania, z których można było skorzystać odbywają się 
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy. 

Akcja skierowana była do kobiet z terenu gminy Górno 
w wieku 25-59 lat, jeśli w ciągu trzech ostatnich lat nie wyko-
nywały cytologii oraz do pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 
dwóch ostatnich lat nie miały robionej mammografii. 

Przesiewowe badania populacyjne to najskuteczniejsza me-
toda pozwalająca na wczesne wykrywanie raka i dzięki temu 
na skuteczniejsze leczenie. 

Takie programy profilaktyczne pozwoliły w wielu krajach 
Europy całkowicie wyeliminować śmiertelność z powodu no-
wotworów kobiecych. Serdeczne podziękowania za pomoc 
w przyholowaniu cytomammobusu organizatorzy składają na 
ręce pana Marcina Rabajczyka.

- Cytomammobus jeszcze nie raz pojawi się w gminie Gór-
no. Zachęcam panie do wykonywania badań profilaktycznych - 
mówi Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. Informacje o tym, 
kiedy przyjedzie mammobus zamieszczane są na stronie 
Urzędu Gminy w Górnie - www.gorno.pl.Cytomammobus przez Wiejskim Domem Kultury w Krajnie.

Po latach starań władze naszej gminy doprowadziły do tego że stara „krajówka” 
została przekazana pod zarząd samorządu województwa. 
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Kilkanaście nowych wiat przy-
stankowych zostało zamonto-

wanych na terenie gminy Górno. Co 
rusz odbieramy telefony od miesz-
kańców, którzy na łamach „Głosu 
Górna” chcą podziękować wójtowi za 
to, że nie mokną czekając na autobus 
w deszczowe dni.

- Mamy trochę oszczędności, więc 
zakupiliśmy i zamontowaliśmy kilkana-
ście wiat przystankowych w miejscach, 
gdzie ich do tej pory nie było. Wiaty 
z pewnością przydadzą się pasażerom 
komunikacji publicznej - stwierdza wójt 
Łysak.

Nowe wiaty ustawiono w miejscowoś-
ciach: Bęczków, Krajno Parcele, Lesz-
czyny Skała, Górno oraz Górno Zawa-
da.

Przystanki cieszą mieszkańców Gór-
na i to bardzo. Odebraliśmy wiele tele-
fonów od czytelników „Głosu Górna”, 
którzy na łamach naszej gazety chcą po-
dziękować wójtowi za nowe przystanki.

- Jakiś czas temu na spotkaniu z wój-
tem powiedziałem, że nie ma przystan-
ków, że ludzie marzną i mokną, nie 
sądziłem, że tak szybko doczekam się 
reakcji z jego strony. Widać, że mamy 
kompetentnego wójta, który działa dla 
dobra mieszkańców. Jesteśmy mu 
wdzięczni - powiedział Edward Zarębski 
z Górna Zawady, dzwoniąc do naszej 
redakcji.

Podobnych telefonów odebraliśmy 

jeszcze kilka.
Niestety, nowe przystanki upodobali 

sobie wandale. Na niektórych wiatach 
bohomazy wykonane farbą w sprayu po-
jawiły się już kilka dni po wybudowaniu.

- Przykre to, osobiście wstyd mi za to, 
że w innych miejscowościach przystanki 
są ładne, a u nas już został pomazany 
i przez to zniszczony - usłyszeliśmy od 
mieszkańca miejscowości Leszczyny 
Skała.

Cieszą się z przystanków

Kilkanaście takich wiat przystankowych 
ustawiono na terenie gminy Górno. Nie-
stety niektóre z nich zostały zniszczone 
przez wandali już po kilku dniach.
Na górnym zdjęciu przystanek w Bęczko-
wie. Na dolnym pomazana wiata w Krajnie.

Sukces gimnazjalistek z Górna
W Bielinach odbyła się IV edycja Powiatowych Kon-

frontacji Historycznych im. Kazimierza Sabata. 
W konkursie rywalizowała młodzież dziesięciu gimna-
zjów z powiatu kieleckiego. Konfrontacje zakończyły się 
dużym sukcesem reprezentantów Gimnazjum imienia 
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Górnie.

W tym roku tematem przewodnim  była historia klaszto-
ru na Świętym Krzyżu. W konkursie wiedzowym gimnazjum 
w Górnie reprezentowały: Dominika Dybka i Wiktoria Anioł.

Uczniowie musieli się tu wykazać wiedzą na temat najważ-
niejszych wydarzeń w tysiącletniej historii świętokrzyskiego 
klasztoru. Po sprawdzeniu prac konkursowych okazało się, 
że komisja przyznała dwa trzecie miejsca, które właśnie 
przypadły naszym uczennicom - Dominice i Wiktorii. Jednak 
największy sukces gimnazjum w Górnie zanotowało w kon-
kursie recytatorskim. 

W tej kategorii nasze gimnazjum reprezentowały: Julia 
Waglewska i Alicja Siarek, które zaprezentowały twórczość 
Józefa Ozgi-Michalskiego. 

Podczas wręczania nagród przewodniczący komisji kon-
kursowej pan Andrzej Drogosz zwrócił uwagę na oryginalną 
prezentację Alicji Siarek, której przyznano drugie miejsce. 
Dobry występ zanotowała także druga z naszych reprezen-
tantek Julka Waglewska, której do pełnego sukcesu zabrakło 
trochę szczęścia. 

/J.M./ Uczennice gimnazjum w Górnie z dyplomami.
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Oświata w gminie Górno 
wzorcem dla Ukrainy

Grupa reformatorów oświaty 
z Ukrainy przyjechała do na-

szej gminy, by zobaczyć jak funk-
cjonują nasze szkoły oraz by wzo-
rując się na nich realizować zmiany 
w szkolnictwie na Ukrainie.

Ukraińcy przyjechali do naszej gmi-
ny 27 października. Kuratorium Oświaty 
w Kielcach wskazało naszą gminę jako 
miejsce wzorcowe dla delegatów zza 
Buga, którzy odwiedzili Zespół Szkół 
w Woli Jachowej. Celem wizyty studyj-
nej w szkole było zapoznanie delegatów 
z Ukrainy z procedurami prowadzenia 
ewaluacji zewnętrznej oraz z zasadami 
wykorzystania wniosków z nadzoru pe-
dagogicznego, a w szczególności ewa-
luacji zewnętrznej, w podnoszeniu jako-
ści pracy szkół.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: świę-
tokrzyski kurator oświaty - Małgorzata 
Muzoł, wizytatorzy Świętokrzyskiego 
Kuratorium Oświaty - Urszula Wojsław-
-Kozłowska, Beata Niziołek, Sławomir 
Meresiński, przedstawicielka Ośrodka 
Rozwoju Edukacji - Anna Gocłowska, 
wójt gminy Górno - Przemysław Ły-
sak oraz kierownik Samorządowego Ze-
społu Obsługi Szkół w Górnie - Barbara 
Raczyńska.

Wizyta przebiegała według ściśle 
określonego harmonogramu. Jej pierw-
szym punktem było zapoznanie gości ze 
strukturą organizacyjną szkół na terenie 
gminy, budżetem oświatowym.

Następnie goście zostali zapozna-
ni z procedurą przebiegu ewaluacji ze-
wnętrznej na przykładzie Zespołu Szkół 

w Woli Jachowej.
Goście mieli okazję obejrzeć próbę 

spektaklu teatralnego pt. „Szatnia” uka-
zującego, czym jest współczesny pa-
triotyzm. Pomysłodawczynią widowiska 
była opiekunka Teatru CDN... - pani Iza-
bela Kaleta. Grupie dwudziestu młodych 
aktorów partnerowała na scenie pani 
Renata Chwalik, która wcieliła się w po-
stać Polski.

Podsumowanie symulacji ewaluacji 
zewnętrznej odbyło się w Szkole Pod-
stawowej w Skorzeszycach.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wy-
różnienia, cieszymy się, że to właśnie 
do nas kuratorium skierowało delegację 
z Kijowa - mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno.

Delegacja z Instytutu Modernizacji Edukacji Ukrainy odwiedziła Urząd Gminy w Górnie i Zespół Szkół w Woli Jachowej.

W ten czas, kiedy Ukraina potrze-
buje reform w kierunku oświaty, po-
mocną rękę podają koledzy z Polski.

Profesjonalizm i dokładność przed-
stawicieli województwa świętokrzy-
skiego - od wysokiego kierownika do 
zwykłego nauczyciela - pomagają 
nam - niewielkiej grupie pracowni-
ków oświaty z Ukrainy, zapoznać się 
z wszystkimi kierunkami decentraliza-
cji oświaty w Polsce.

Bardzo cenimy Państwa pomoc, 
drodzy koledzy, kochamy Was i posta-
ramy się realizować wszystkie Wasze 
podpowiedzi i rady.

Bardzo dziękujemy! 
Nataliia Viatkina

Dyrektor Instytutu Modernizacji 
Edukacji Ukrainy Podczas spotkania z delegacją z Kijowa w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach.

WDZIĘCZNI ZA POMOC
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Są pełnoprawnymi uczniami

KGW Wola Jachowa i konkurs Rolnik Roku 2015
6 listopada na piątkowej wielkiej gali laureatów kon-

kursów: Rolnik Roku 2015, Koło Gospodyń Wiejskich 
2015 i Gospodarstwo Agroturystyczne 2015 nie zabra-
kło stoiska prężnie działającego na terenie gminy Gór-
no Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej.

Panie, choć w tym roku nie brały udziału w konkursie, 
zostały zaproszone przez organizatorów. Koło Gospodyń 
Wiejskich Wola Jachowa podczas tego emocjonującego 
wydarzenia prezentowało kulinarne znakomitości oraz rę-
kodzieła, którymi jak zwykle zachwycało wszystkich odwie-
dzających stoisko. 

Trzeba dodać, że KGW z Woli Jachowej jako jedyne 
działające na terenie naszej gminy zostało wyróżnione 
Certyfikatem Członkowskim nadanym przez Ogólnopolski 
Portal mojeKGW.pl i dołączyło do grona aktywnie kultywu-
jących polską tradycję. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Panie z KGW Wola Jachowa.

Ślubowanie pierwszaków w Skorzeszycach. Ślubowanie pierwszaków w Krajnie.

Przyrzekali pilnie się uczyć, dbać 
o dobre imię ucznia i szkoły, do 

której uczęszczają. Uczniowie klas 
pierwszych złożyli ślubowanie i zo-
stali pasowani na uczniów.

Jak co roku październik i początek 
listopada obfituje w ważne uroczystości 

dla każdej szkoły. Nowi uczniowie roz-
poczynający naukę w pierwszych kla-
sach składają ślubowania i są pasowani 
na uczniów. 

Zawsze uroczystościom towarzyszą 
duże emocje zarówno u uczniów, jak 
i nauczycieli.

Otrzymaliśmy wiele zdjęć od dyrekto-
rów szkół, nauczycieli oraz rodziców ze 
ślubowań, które odbywały się w szko-
łach na terenie gminy. 

Publikujemy część z nadesłanych do 
nas fotografii, życząc pierwszakom sa-
mych szóstek i wielu radosnych dni. 

Ślubowanie pierwszaków z Cedzyny. Ślubowanie pierwszaków w Górnie.
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11 listopada 2015 roku z oka-
zji 97 rocznicy odzyskania 

niepodległości w świetlicy wiejskiej 
w Radlinie odbył się wieczór wspo-
mnień zorganizowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Radlinianki 
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Radlina i gminy Górno.

Gośćmi specjalnymi wieczoru wspo-
mnień byli kombatanci: pani porucznik 
Stanisława Tofil, mieszkanka Radlina 
pochodząca z Bęczkowa z domu Pe-
drycz pseudonim „Malina”, była łącz-
niczka Bolesława Boczarskiego „Ju-
randa”, pani Danuta Piotrowska-Wójcik, 
prezes Świętokrzyskiego Związku 
Kombatantów, pan Jerzy Zawadzki 
pseudonim „Mały Porucznik”, uczest-
nik Powstania Warszawskiego zgrupo-

wania „Jarosław” Batalion Chrobry. Po 
Powstaniu Warszawskim był więźniem 
obozu koncentracyjnego Sachsen-
hausen.

Podczas wieczoru wspomnień nie 
zabrakło również włodarza naszej gmi-
ny pana wójta Przemysława Łysaka 
oraz przewodniczącego Rady Gminy 
pana Janusza Bednarza.

W atmosferze zadumania i refleksji 
zaproszeni goście wspominali czasy 
okupacji, czas wielkich przeżyć i rado-
ści z odzyskania niepodległości.

Nie zabrakło również pieśni pa-
triotycznych, które towarzyszyły nie-
jednokrotnie polskiemu narodowi 
w walce o niepodległość. Przy dźwię-
kach akordeonów Marka Dudzika  
i Stanisława Iwańskiego oraz perkusji 

Stanisława Ksela zaproszeni goście, 
mieszkańcy Radlina oraz Koło Gospo-
dyń Radlinianki śpiewali do późnych 
godzin wieczornych. Spotkanie zakoń-
czyło się poczęstunkiem.

 Niewątpliwie wieczór ten był dla 
wszystkich niezapomnianą lekcją histo-
rii.

Organizatorzy wieczoru wspomnień 
podkreślają, że warto organizować tego 
typu spotkania z ludźmi, którzy walczyli 
o naszą wolność, ponieważ są żywą hi-
storią. Dzięki nim możemy poznać z in-
nej strony wydarzenia, które opisywane 
są w podręcznikach do historii. Takie 
spotkania są także okazją do podzię-
kowania tym, którzy przelewali krew za 
naszą wolność.

Barbara Forma

Wieczór wspomnień

Podczas wieczoru wspomnień, który zorganizowało KGW Radlinianki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Radlina i gminy Górno.

11 listopada - Święto Niepodległości
Odzyskanie przez Polskę nie-

podległości w roku 1918 wspo-
minamy najczęściej w romantycznej 
otoczce naszej poezji emigracyjnej, 
w obrazach Wojciecha czy Jerzego 
Kossaków, w piosenkach o wojence, 
o rozwijającym się rozmarynie, czy 
pąkach białych róż.

Ale obraz listopadowych dni roku 
1918 – ukształtowany jeszcze przed dru-
gą wojną światową – jest dla Polaków 
rodzajem przyjęcia, aprobaty oraz pod-
świadomego odruchu serca, by jeszcze 
mocniej ubogacić to, co było wycze-
kiwane i wytęsknione przez pokolenia 
w okresie 123 lat niewoli.

W czasie listopadowych narodowych 
wspomnień pojawia się pytanie o ocenę 
niepodległości z roku 1918. Nikt nam jej 
przecież nie podarował – ani cesarze 
niemieccy czy austriaccy, wabiący Pola-
ków złudzeniami oczekiwanej wolności, 

by ich pozyskać przeciwko państwom 
Entanty, ani car Rosji – Mikołaj, zapew-
niający o naszym prawie do wolności, 
ani Lenin – przywódca rewolucji, de-
kretujący na papierze prawo wszystkich 
narodów do suwerennego bytu. Nawet 
prezydent USA Woodrow Wilson nie 
podarował nam wolności, choć jego de-
klaracja z roku 1918 o potrzebie wskrze-
szenia państwa polskiego z dostępem 
do morza, przyjęta była z wdzięcznoś-
cią.

Polska powstawała z krwi rodaków, 
w krwawych bojach, dalekich od sie-
lankowych obrazów. „Bo wciąż na jawie 
widzę i co noc mi się śni, że ta co nie 
zginęła, wyrośnie z naszej krwi” - pisał 
poeta Edward Słoński i on rozumiał tę 
prawdę, bo pomimo że był poetą – wal-
czył o Polskę z bronią w ręce.

Państwo polskie powstawało wbrew 
zapieraniu się, małostkowości i braku 

wiary u wielu rodaków. „Nie chcemy już 
od was uznania, ni waszych mów, ni wa-
szych łez. Skończyły się dni kołatania 
do waszych kies, do waszych serc”. Te 
słowa napisane także przez żołnierza – 
Tadeusza Biernackiego, w najbardziej 
dramatycznym okresie, nie wzięły się 
znikąd.

Polską niepodległość roku 1918 wy-
walczyli ludzie o wielkich sercach, wiel-
kiej wierze, szanujący swoich przodków, 
którzy dla wolności umierali. „Walka 
o wolność, gdzie się raz zaczyna z ojca 
krwią spada dziedzictwem na syna” - te 
słowa sprawdzały się wielokrotnie w na-
szych dziejach.

Należy mocno zaakcentować, że 
w historii naszego państwa ostatnich 
trzech wieków nie było ważniejszej daty 
od tej z listopada 1918 roku.

Bronisław Skowroński
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29 października 2015 r. społecz-
ność Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
i Parafialne Centrum Światowych Dni 
Młodzieży przy parafii Świętej Roza-
lii w Skorzeszycach wspólnie uczcili 
pamięć o świętym papieżu Polaku, 
organizując uroczystą wieczornicę. 

W tym roku była to impresja teatralna 
na podstawie fragmentów sztuki Karo-
la Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera”, 
w której wystąpili uczniowie klasy VI 
oraz absolwenci naszej szkoły, którzy 
obecnie działają przy Parafialnym Cen-
trum Światowych Dni Młodzieży w Sko-
rzeszycach. Pomysł na adaptację sztuki 
Karola Wojtyły narodził się w związku 
z przypadającym na październik Świę-
tem Patrona w Szkole Podstawowej 
w Skorzeszycach oraz słowami papieża, 
które przyświecają działaniom dydak-
tycznym i wychowawczym szkoły w tym 
roku szkolnym: „Człowiek nie jest tylko 
sprawcą swoich czynów, ale przez te 
czyny jest zarazem w jakiś sposób twór-
cą samego siebie”. 

Scenariusz uroczystości opracowali 
nauczyciele uczący w Szkole Podstawo-
wej w Skorzeszycach – siostra Cecylia, 
nauczyciel religii, oraz polonista – pan 
Grzegorz Szczepański. Młodzi aktorzy 
długo przygotowywali się do występu, 
ponieważ tekst sztuki stanowią trudne 
w przekazie monologi głównych postaci. 
Uczniowie i absolwenci Szkoły Podsta-
wowej w Skorzeszycach poradzili sobie 
jednak doskonale z wymagającym doj-
rzałości tekstem papieża Jana Pawła II 
oraz grą aktorską. Wzruszający spektakl 
obejrzeli zaproszeni goście oraz duża 

grupa mieszkańców Skorzeszyc - ucz-
niów, młodzieży, ich rodziców i dziadków. 
Widownia była poruszona i nagrodziła 
występ gromkimi brawami. Wieczór za-
kończył występ wokalny klasy VI oraz 
prezentacja o papieżu przygotowana 
przez uczennicę klasy VI – Gabrielę Sa-
tro. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Skorzeszyc przygotowały natomiast słod-
ką niespodziankę dla wszystkich gości 
i aktorów w postaci papieskich kremó-
wek. Wśród zaproszonych gości znalazł 
się również filmoznawca z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach pan 
Andrzej Kozieja, który podkreślił wyso-
ki poziom aktorstwa naszych uczniów 
i absolwentów oraz odniósł się do ciągłej 
aktualności i potrzeby przeżywania wciąż 
na nowo słów świętego Jana Pawła II.

Upamiętnili papieża Polaka

Zaoszczędziliśmy ponad  
100 tysięcy złotych

Uczniowie zaprezentowali fragmenty „Przed sklepem Jubilera” Karola Wojtyły.

Dzięki temu, że władze gminy nie czekały do nowego roku z za-
kupem wozu gaśniczego dla naszych strażaków, pojazd udało 

się kupić o ponad 100 tysięcy złotych taniej.
- Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo od prezesa Zarządu Wojewódzkie-

go Związku OSP RP z informacją, że od 1 stycznia 2016 wchodzi w ży-
cie 23-procentowa stawka podatku VAT na wyroby przeznaczone na cele 
ochrony przeciwpożarowej - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna, poka-
zując korespondencję. - To oznacza, że gdybyśmy nie kupili w tym roku 
nowego wozu dla strażaków w Górnie, po 1 stycznia musielibyśmy za-
płacić za niego ponad 100 tysięcy złotych więcej. Taka różnica wynika ze 
zwiększenia stawki podatku VAT z 8 na 23% - wyjaśnia wójt Łysak.

Nowy ciężki wóz gaśniczy służy od sierpnia druhom z Górna, którzy 
swój dotychczasowy, wyremontowany wóz przekazali jednostce w Lesz-
czynach.

Przypomnijmy, że oprócz naszej gminy, nowy wóz otrzymała gmina 
Sitkówka-Nowiny.

Ponadto o samochód ubiegały się także m.in. gminy Łopuszno, Bieliny. 
Konkurencja więc była bardzo mocna.

Nasi urzędnicy  
przeszkoleni
14-osobowa grupa pracowników Urzędu 

Gminy Górno ukończyła kurs doskona-
lący umiejętności w zakresie obsługi kompute-
ra. 

Gmina na przeprowadzenie szkolenia swoich 
pracowników pozyskała za pośrednictwem Powia-
towego Urzędu Pracy kwotę kilkudziesięciu tysięcy 
złotych.

Szkolenie obejmowało 120 godzin zajęć, w cza-
sie których jego uczestnicy mogli doskonalić swoje 
umiejętności w zakresie obsługi komputera, posłu-
giwania się systemami oraz programami wykorzy-
stywanymi w administracji publicznej, między inny-
mi programami kadrowymi i księgowymi.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, a każdy 
kto uzyskał z niego pozytywny wynik dostał za-
świadczenie - dyplom potwierdzający ukończenie 
kursu komputerowego w standardzie ECCC.


