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MIESIÊCZNIK SAMORZ¥DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (12/102)

Wójt Jarosław Królicki, w gronie swoich kolegów, 
z innych gmin, na spotkaniu z wojewodą 

w kieleckim „okrąglaku”.

Święta...
Sprzątanie, krzątanie,
Długie oczekiwanie.
Błyskotki, lampeczki,
Lampiony i świeczki.
Interesy – biznesy,

Choinki, stroiki, prezenty,
Każdy uśmiechnięty.

Radość brania,
Radość darowania,
Czułości, świętości,

W domach stoły zastawione,
Świętami znaczone.
Obrusem odziane, 

Z pachnącym sianem.
A pod choinką, w żłobku złożony,

Jezusek mały, nam narodzony.
Czas rodzinnego spotkania,
Czas refleksji i pojednania...

 Bronisław Skowroński

Zależy mi na dobrej
współpracy z wami...

Spotkanie 
z nową

wojewodą
czytaj na stronie 2
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Zależy mi na dobrej współpracy z wami...

Spotkanie z nową wojewodą
Bardzo pracowite dni ma nowo powołana przez premiera wojewoda świętokrzyska 

Bożentyna Pałka - Koruba: pierwsze dni jej urzędowania, to przede wszystkim spotka-
nia z różnymi środowiskami. W Barbórkę – 4 grudnia br. – spotkała się z samorządow-
cami naszego regionu.

Wizyta - w „okrąglaku” ŚUW – trwała 
dość krótko: nowa pani wojewoda powitała 
wszystkich uczestników spotkania: prezy-
dentów, burmistrzów oraz wójtów, a także 
przewodniczących rad gminnych, wyrażając 
zadowolenie z tego spotkania. Podkreśliła, iż 
swój najbliższy wysiłek skieruje na poznanie 
swoich obowiązków, współpracowników 
oraz spraw najpil-
niejszych dla regio-
nu, a za takie uważa 
m.in.: rozbudowę 
dróg, promocję wo-
jewództwa oraz po-
zyskiwanie jak naj-
większych środków, 
głównie unijnych,  na 
rozwój regionu.

Bożentyna Pałka 
- Koruba zapowie-
działa (na początku 
przyszłego roku) an-
kietę, którą skieruje 
do jednostek samo-
rządu terytorialnego, 
prosząc obecnych 

o rzetelne jej wypełnienie. 
– Chodzi mi głównie o wasze oczeki-

wania od wojewody. Dzięki ankiecie lepiej 
poznam wasze problemy, a moje działania 
nie będą wpadać w próżnię. Deklaruję wolę 
współpracy, jestem otwarta na wasze ini-
cjatywy. Jednocześnie pragnę podkreślić, 
że  chcę być wojewodą całego regionu a nie tylko południowej części Kielecczyzny, skąd 

pochodzę...
Pani wojewoda podkreśliła także, iż pra-

gnie położyć nacisk na poznawanie i uczenie 
się samorządności przez młodzież  gimna-
zjów i szkół średnich.

Wojewoda złożyła obecnym i ich rodzi-
nom najlepsze życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia

Bliższe, wzajemne poznanie się miało 
miejsce podczas rautu, na którym  przedsta-
wiciele samorządu terenowego przedstawiali 
się wojewodzie, zapraszając ją do odwiedze-
nia poszczególnych gmin. Uczynił to rów-
nież wójt naszej gminy Jarosław Królicki. 
Zaproszenia zostały przyjęte. 

(Kos.)

Samorządowcy kontynuowali spotkanie w kuluarach.

Nowo mianowana wojewoda świętokrzyska 
Bożentyna Pałka – Koruba.

Gmina Górno na Międzynarodowych Targach w Poznaniu

Nasi twórcy ludowi na
„szerokich wodach”

Stoisko LGD udekorowane było rękodziełami artystów ludowych 
z kilku gmin. My mogliśmy się pochwalić przepięknymi kompozy-
cjami kwiatowymi a szczególnie kompozycją z kukurydzy Danuty 
Pedrycz z Bęczkowa oraz rzeźbami jej męża Jana Pedrycza. Wysta-
wiliśmy również rzeźby Andrzeja Kity z Radlina. 

Bardzo podobały się ręcznie wykonane serwety i serwetki Ber-
nardy Skrzyniarz z Cedzyny jak i wykonane haftem krzyżykowym 
obrazy Joanny Skrzyniarz z Cedzyny. Piękne „pająki”, wieszane 
kiedyś u pował, wykonane przez dzieci z Bęczkowa dopełniały de-
korację stoiska.

Na zdjęciu: Nasze stoisko prezentowało się bardzo okazale...

 Po raz pierwszy Gmina Górno miała okazję zaprezentować 
się na Międzynarodowych Targach Regionów i Produktów Tu-
rystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Gmina Górno – od 
niedawna członek Lokalnej Grupy Działania – „Wokół Łysej 
Góry”, wraz z pozostałymi sześcioma gminami, prezentowała 
swoją ofertę turystyczną. 
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Zmiany w budżecie gminy
Przyspieszenie dla Skorzeszyc !

Z sesji Rady Gminy

Krótka, ale burzliwa była sesja Rady Gminy – 10 grudnia br. Zwołano ją, by załatwić 
pilne zmiany w budżecie tego roku, ale dyskusję zdominowały zamierzenia inwestycyjne 
roku 2008.

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, który powitał uczestni-
ków obrad z wójtem Jarosławem Królickim, 
po czym poddał pod głosowanie rozszerzony 
porządek obrad. Radni go zaakceptowali.

Zmiany w budżecie gminy polegały na:
- ustaleniu wydatków z budżetu, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2007 r. na następujące zadania: realizacja 
programu Świętokrzyskiej Kuźni Pomysłów 
w gimnazjum w Bęczkowie - 12.055 zł oraz 
Szkole Podstawowej w tej miejscowości 
– 12.000 zł. Ostateczny termin wykonania 
tych wydatków – 28 lutego 2008 r.,

- dokonaniu przeniesień wydatków budże-
towych na kwotę 123.786 zł. 

„W związku z gotowością techniczną do 
rozpoczęcia inwestycji pod nazwą: „Budo-
wa kanalizacji wraz z przepompowniami i 
przyłączami w m. Bęczków, realizowanej 
w ramach Zw. Gmin Gór Świętokrzyskich 
- czytamy w uchwale - aktualizuje się limity 
wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach: 2007 – 2009”.

Inwestycyjny temat tych uchwał wyzwolił 
wśród radnych dyskusję o przedsięwzięciach 
inwestycyjnych także w innych sołectwach 
gminy: 

- Co z budową chodnika przy drodze kra-
jowej nr 74 w Skorzeszycach ? - pytał wójta 
radny Jerzy Janus.

- Chodzi o 309 metrów kwadratowych 
gruntu pod ten chodnik – informowała 
kierownik Referatu Budownictwa Barbara 
Wołczyk.  Ponieważ cztery osoby nie zgo-
dziły się sprzedaż gruntu po proponowanych 
cenach, wystąpiono do projektanta o zmianę 
projektu budowy chodnika w ten sposób, 
by ten fragment chodnika poprowadzić nad 
nakrytym rowem, w pasie drogowym. Ta 
poprawka wyeliminowałaby konieczność 
wykupu gruntów. Przeprowadzono rozmowy 
z inwestorem zadania – Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad – który wyraził 
zgodę na poprawkę w projekcie.

- Jan Sikora zwrócił uwagę na koniecz-
ność przyspieszenia prac nad projektem 
budowy oczyszczalni ścieków w Skorzeszy-
cach, która byłaby fi nansowana, w znacznej 
części, ze środków unijnych, w ramach pro-
jektu Zw. Gmin Gór Świętokrzyskich. - Czas 
ucieka i możemy stracić wiele milionów 
złotych – obawiał się mówca.

Prace przy przygotowaniu tej inwestycji 
opóźnia wycofanie zgody na sprzedaż grun-
tu pod to zadanie przez jedną z mieszkanek 
Skorzeszyc, która - mimo podpisania wstęp-
nej zgody - żąda teraz podwójnej ceny za 
swoją ziemię.

- Nie możemy ogłosić przetargu na to 
zadanie – wyjaśniała B. Wołczyk – do czasu 
rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, który ma 
rozstrzygnąć, czy deklarację woli właści-
cielki gruntów można przyjąć za dokument 
wystarczający do odkupienia gruntu po 
wcześniej ustalonej cenie...

- Musimy podjąć ryzyko, by nie stracić 
milionów złotych obiecanych przez unię - 
ripostował radny Jan Zielonka

- Trzeba zlecić projekt, by nie tracić czasu, 
a później starać się pozwolenie na budowę 
– sugerował Jan Sikora.

- W tej sytuacji Jan Zielonka złożył 
wniosek formalny, by zobowiązać wójta do 
ogłoszenia przetargu na budowę oczyszczalni 
ścieków w Skorzeszycach, mimo toczącego 
się postępowania sądowego.

Rada wniosek przyjęła.
Radni zobowiązali wójta do umorzenia 

zaległości płatniczych na rzecz gminy ze 
strony jednego z mieszkańców Krajna – po 
otrzymaniu od komornika dokumentu o nie-
ściągalności długu 

W kolejnym punkcie obrad wójt poin-
formował radę o swojej działalności między 
sesjami. Wspierali go pracownicy Urzędu 
Gminy.

Ostatnio odbyło się kilka zebrań wiej-
skich, na których  poruszano kwestie zwią-
zane ze studium oraz przygotowywanymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
gminy.

- Do 16 listopada wyłożyliśmy dziewięć 
projektów planów zagospodarowania po-
szczególnych sołectw – informował Jerzy 
Kaczmarczyk Dotychczas zgłoszono do 
nich ponad 300 uwag i wniosków. 90 procent 
z nich dotyczy projektowanych dróg  obsłu-
gujących tereny budowlane. Mieszkańcy nie 
godzą się na lokalizację tych dróg na swoich 

działkach. Padają zarzuty, że właściciele 
gruntów nie byli informowani o trasach pro-
jektowanych dróg. Informuję więc, że gmina 
nie ma takiego obowiązku: o wyłożeniu 
projektów planów informowaliśmy w „Echu 
Dnia”, na stronie internetowej gminy oraz 
na tablicach ogłoszeń. Trasy dróg projektują 
projektanci a nie Urząd Gminy. Był czas na 
obejrzenie planów i zgłoszenie swoich uwag. 
Taka możliwość dotyczy jeszcze sołectw: 
Górno, Skorzeszyce, Krajno II i Krajno Za-
górze, albowiem  plany będą wyłożone do 
14 stycznia 2008 mroku. Wszystkie uwagi 
zostaną uwzględnione.

Wójt poinformował następnie o zakupie 
przez ZUK samochodu – śmieciarki, marki 
volvo, pojazdu wprawdzie używanego, ale 
jeszcze w bardzo dobrym stanie. Sprzęt radni 
mogli obejrzeć w czasie przerwy w obradach 
i – jak słyszeliśmy – wyrażali się pozytywnie o 
nowym nabytku, który usprawni odbiór śmieci 
i odpadów z posesji. Wójt zaapelował o 
podpisywanie umów z ZUK na wywóz od-
padów.

 G o s p o d a r z 
gminy poinfor-
mował także 
o rekonesansie gmi-
ny przez członków 
Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ładu 
i Porządku Publicz-
nego RG, wójta  
i pracowników UG, 
z udziałem przed-
stawiciela Zakładu 
Energe tycznego . 
Ten ostatni, po ob-
jeździe, stwierdził, 
że gmina Górno 
należy do najlepiej 
oświetlonych. Tym 
niemniej, jest jesz-

cze kilka miejsc, które należy oświetlić. Ich 
lokalizacja znalazła się we wnioskach komi-
sji i – jak zapewnił wójt – wnioski te będą 
systematycznie realizowane. Jeszcze w tym 
roku zawiesi się kilka dodatkowych lamp, 
m.in. w Woli Jachowej. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Bar-
bara Raczyńska poinformowała radnych 
o możliwościach pozyskania przez szkoły 
środków z funduszy unijnych, m.in. z progra-
mu „Kapitał Ludzki” oraz o akcji dożywiania 
uczniów (piszemy na ten temat oddzielnie).

W interpelacjach głos zabrali: Henryk 
Klimek, Mirosław Delekta, Małgorzata 
Stępnik, Dorota Kot, Tomasz Tofi l, Sta-
nisław Cedro i Jan Sikora, podnosząc 
lokalne problemy swoich sołectw (szczegóły 
w protokóle z obrad rady). Wójt gminy od-
powiedział na pytania oraz obiecał zająć się 
zgłoszonymi problemami.

Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmar-
łego niedawno, byłego sołtysa Skorzeszyc, 
Juliana Janusa.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję 
zakończono.  

(Kos.)
Na zdjęciu: Nowy nabytek Zakładu 

Usług Komunalnych.
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Spór o grunty pod 
inwestycje

Zebranie wiejskie w Skorzeszycach

Z inicjatywy Rady Sołeckiej, w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach, 25 listopada 
br., odbyło się zebranie wiejskie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców 
wsi. Władze gminy reprezentowali: wójt Jarosław Królicki, przewodniczący Rady Gmi-
ny Jan Sikora oraz pracownicy Urzędu Gminy. Obecny był również kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych Marek Kitliński. Zebranie prowadził sołtys Jerzy Janus.

Podczas ożywionej debaty poruszono wiele 
problemów, które nurtują mieszkańców tej miej-
scowości oraz władze gminy. Oto główne  z nich:

Budowa oczyszczalni ścieków: największej 
inwestycji w Skorzeszycach. Przygotowania do 
uruchomienia budowy tego obiektu ruszyły w 
ub. roku od wyznaczenia lokalizacji oraz wykupu 
gruntów. Po konsultacjach społecznych ustalono 
miejsce obiektu, przeprowadzono rozmowy w 
właścicielami gruntów, którzy wyrazili zgodę 
na sprzedaż ziemi pod tę inwestycje po 5 zł/m. 
kw. (cena uchwalona przez Radę Gminy). Na-
stąpił podział geodezyjny działek, przygotowano 
studium wykonalności inwestycji, rozpoczęto 
prace przy projekcie, inwestycję zgłoszono do 
Funduszu Spójności, by uzyskać środki unijne 
na jej realizację, w ramach wspólnego projek-
tu ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich. 
I wszystko byłoby na dobrej drodze do realizacji 
tego obiektu, gdyby nie zmiana decyzji jednej 
z właścicielek działki pod tę inwestycję. Mimo 
podpisania oświadczenia woli i wstępnej umowy, 
właścicielka, we wrześniu tego roku, podwyż-
szyła dwukrotnie cenę wykupu swojej ziemi. 
Podczas zebrania wiejskiego mieszkanka wsi 
uzasadniła swoją decyzję wyższą wartością dział-
ki (z terenem leśnym i łąką). W odpowiedzi wójt 
oświadczył, że na tym etapie jest niemożliwe, by 
zapłacić drożej, tym bardziej, że pozostali miesz-
kańcy Skorzeszyc podpisali już akty notarialne na 
sprzedaż swoich gruntów po 5 zł za m. kw.

- Nie mogę łamać prawa – powiedział wójt 
– obowiązuje mnie cena przyjęta przez Radę 
Gminy, a poza tym jak czuliby się, ci którzy 
sprzedali swoją ziemię po ustalonej cenie, gdyby 
się dowiedzieli, że pani wzięła dwa razy tyle ?

Możemy pomóc przy wyrębie części lasu, 
zwolnić panią z kosztów przyłącza do kanalizacji, 
uzgodnić wysokość podatku, potrzebna jest tylko 
dobra wola...

Znamiennie zabrzmiał w dyskusji głos prze-
wodniczącego Rady Gminy Jana Sikory: 

- Jeżeli nie uda nam się wprowadzić tej 
inwestycji do programu  Funduszu Spójności, 
w którym zarezerwowano na ten cel 40 milio-
nów złotych, jeżeli nie przygotujemy projektu w 
2008 roku, to budowa tej oczyszczalni, na której 
także mnie bardzo zależy, odwlecze się o 8 – 10 
lat. Trzeba zrobić wszystko, by wykorzystać tę 
szansę...

- Co będzie, jeżeli właścicielka gruntu się nie 
zgodzi na ustaloną dla wszystkich cenę ?- pytali 
mieszkańcy.

- Sprawę oddamy do sądu, który - być może 
– uzna oświadczenie woli zainteresowanej za 
dokument wystarczający do kupna gruntu po 
5 złotych za metr kwadratowy. Ale to może po-
trwać 2 - 3 miesiące, a czas goni...

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 
74: - Realizacja tej inwestycji trochę się przecią-
ga, m.in. z winy projektanta, ale w końcu powstał 
projekt – poinformował wójt gminy. Przeprowa-
dzono także konsultacje z właścicielami gruntów, 
protokół z tych ustaleń zostanie przedstawiony 
na najbliższej sesji Rady Gminy. Wydaje mi 
się, że zainteresowani żądają zbyt wiele za metr 
kwadratowy: 80 – 100 złotych (od red.: przy 
okazji prostujemy cenę 200 zł za m. kw., która 
padła na jednej z sesji RG. Takiej ceny nikt nigdy 
nie wystawiał ! – denerwowali się mieszkańcy 
Skorzeszyc.)

- Kiedy chodziłem w sprawie budowy tego 
chodnika – ubolewał sołtys Jerzy Janus - wszyscy 
deklarowali, że oddadzą grunt za darmo, później 
zmienili zdanie...

- To było pięć lat temu, teraz sytuacja się 
zmieniła - ripostowała jedna z mieszkanek...

W dyskusji padła propozycja, by powiększyć 
szerokość chodnika  z półtora do dwóch metrów, 
bo powstanie on przy drodze prowadzącej do 
cmentarza.

- Jest już po uzgodnieniach, projekt powstał 
na podkładach geodezyjnych. Jest za późno na 
poprawki w projekcie - oświadczył wójt gminy.

Pięć osób nie wyraża zgody na odstąpienie 
swoich gruntów pod tę inwestycję. Decyzja w 
tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji Rady 
Gminy.

O odszkodowaniu za np. płoty, szamba itp. 
zadecydują rzeczoznawcy oraz inwestor

Drogi: informacji na ten temat udzielił pra-
cownik UG – Czesław Kałuża - w planach jest: 
budowa 700-metrowego odcinka w kierunku 
cmentarza (koszt: 80 tys. zł); 600-metrowego 
odcinka w kierunku Smykowa (koszt: 70 tys. 
zł), UG wystąpił do Powiatowego Zarządu Dróg 
o dokończenie budowy rowu przy drodze powia-
towej, o umocnienie skarpy oraz odwodnienie 
tego odcinka – wiosną przyszłego roku. Uzgod-
niono z PZD budowę przystanku autobusowego 
w Skorzeszycach – Zabłociu. Czyni się starania, 
by wraz z budową drogi na cmentarz, na zasadzie 
dokumentacji uproszczonej, wykonać drogę Sko-
rzeszyce – Pipała. 

Droga szybkiego ruchu –„S” – gmina czeka 
na opinię środowiskową, która ma być sporzą-
dzona do końca tego roku. Wtedy wyjaśni się, co 
z gruntami zablokowanymi pod tę inwestycję.

Wodociągi: na pytania, dotyczące tej kwestii, 
odpowiadał kierownik ZUK – Marek Kitliński: 
niedawno oddano zbiornik wyrównawczy wody 
w Cedzynie, który poprawił ciśnienie wody 
w sieci dla odbiorców. W Skorzeszycach planuje 
się budowę studni głębinowej oraz modernizację 
hydroforni. W ciągu kilku lat powstanie kolejny 

zbiornik wyrównawczy w Krajnie, co poprawi 
ciśnienie w sieci gminnej

Wywóz śmieci: mieszkańcy Skorzeszyc 
podpisali umowy na wywóz odpadów w roku 
2008, w cenie 3,50 zł/worek. Terminarz odbioru 
śmieci będzie publikowany na stronie interneto-
wej gminy.

Wójt zaapelował do mieszkańców o nie 
wywożenie śmieci do lasów, które są mocno 
zanieczyszczone w rejonie Skorzeszyc. Trzeba 
też przeciwdziałać tworzeniu „dzikich wysypisk” 
przez osoby spoza gminy. 

Komunikacja: wójt obiecał, że nic się nie 
zmieni (nie będzie mniej kursów) w rozkładzie 
jazdy autobusów MPK linii nr 43. Będzie też 
rozmowa, z udziałem sołtysa wsi, z właścicielem 
BUS-a obsługującego tę miejscowość. Chodzi 
głównie o zapewnienie kursu do Kielc przed 
godz. 5.00 rano.

Boisko wiejskie: Jest przygotowany projekt 
na boisko ze sztuczną nawierzchnią – poinfor-
mował wójt gminy. Będzie to pierwsza taka płyta 
w gminie. Trzeba jednak zapewnić dość pokaźne 
środki (ok. 600 tys. zł) na tę inwestycję w budże-
cie gminy, a to należy już do Rady Gminy.

Ponadto w dyskusji na zebraniu poruszono 
inne problemy, dotyczące m. in: uzupełnienia 
oświetlenia na terenie sołectwa, dokładnego 
wytyczenia, przez geodetę, trasy chodnika przy 
drodze krajowej, pomocy przy budowie urządzeń 
wytwarzających energię odnawialną oraz zapew-
nienia mieszkańcom dostępu do Internetu.

Padł również wniosek (radnego tej miejsco-
wości) pod adresem Rady Sołeckiej, by organi-
zować zebrania wiejskie, z udziałem przedsta-
wicieli władz gminy, częściej, przynajmniej tak, 
jak mówi o tym Statut Rady Sołeckiej. Na tym 
zebranie zakończono. (Kos.)

Zebranie 
w Bęczkowie
Burzliwy przebieg miało zebranie wiejskie 

w Bęczkowie – 2 grudnia br. Poszło o drogi do-
jazdowe do terenów budowlanych, zaznaczone 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego przez projektanta.

- Jak to możliwe, że wójt chce zbudować drogi 
na naszych działkach ? – krzyczeli mieszkańcy.

Obecni za spotkaniu przedstawiciele Urzędu 
Gminy (wójt nie mógł być obecny ze względów 
osobistych): kierownik Referatu Budownictwa, 
Geodezji i Rozwoju Infrastruktury Barbara 
Wołczyk oraz Jerzy Kaczmarczyk wyjaśniali, 
że jest to dopiero wstępny projekt planu, który 
został poddany do konsultacji. Dlatego przedłu-
żono termin składania uwag, wniosków i opinii 
do 10 grudnia br. – Ci, którzy podejrzewaj, że ich 
budynki nie zostały uwzględnione w planie, mogą 
swoje uwagi zgłosić do Urzędu Gminy – zachęca-
ła kierownik referatu. Nie może tak być, że droga 
przejdzie przez teren, na którym stoi budynek. To 
uspokoiło nieco rozsierdzonych mieszkańców 
sołectwa....

Przy okazji wyjaśniono także, że to nie wójt 
nanosi na plany projektowaną sytuację, a projek-
tant. Stąd możliwość konsultacji nad wyłożonym 
do wglądu mieszkańców planem. 

(J.)
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Przemawia radny Jan Zielonka.

Było sporo emocji na spotkaniu...

W Prezydium zebrania m.in. gospodarze gminy 
i sołectwa.

Zebranie wiejskie w Skorzeszycach – frekwencja 
dopisała...

Jak sięgnąć po unijną 
kasę ?

Kolejna szansa

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, 2 grudnia br., j odbyła się kolejna kon-
ferencja, zorganizowana przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, w ramach 
kampanii informacyjno – promocyjnej, dotycząca wdrażania Komponentu Regionalne-
go PO „Kapitał Ludzki” w województwie świętokrzyskim. 

Tematem konferencji było szczegółowe 
przedstawienie możliwości dofi nansowa-
nia projektów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach działania „Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich” – projekty konkursowe. Konferencja 
adresowana była do jednostek samorządu te-
rytorialnego, tj. do: urzędów gmin, urzędów 
miast i gmin, urzędów miast oraz starostw 
powiatowych. W spotkaniu uczestniczył wi-
cemarszałek Zdzisław Wrzałka.

Gminę Górno na spotkaniu reprezen-
towały: kierownik Zespołu Obsługi Szkół 
Barbara Raczyń-
ska oraz dyrektor 
Szkoły Podstawo-
wej w Cedzynie 
Ewa Krajcarz. Jak 
poinformowała nas 
B. Raczyńska, po 
naradzie w Kielcach 
odbyło się spotkanie 
z dyrektorami szkół 
z terenu gminy 
Górno, na którym 
poinformowano ich 
o możliwościach po-
zyskania kolejnych 
środków z funduszy 
unijnych. Dobrze 
napisany plan 

przedsięwzięć, zgłoszony do konkursu, może 
przynieść szkole nawet 50 tys. dotacji na cele 
szkolne. Przykład „Szkoły Marzeń”, w któ-
rym to programie nasze placówki okazały się 
rewelacją w całym regionie (uzyskały 7 dota-
cji) pokazuje, że mamy zdolnych nauczycieli, 
którzy mogą się pokusić o kolejne środki dla 
swoich szkół. Życzymy powodzenia !

Na zdjęciu: Barbara Raczyńska oraz 
Ewa Krajcarz na szkoleniu w „okrągla-
ku” Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
dotyczącym Komponentu Regionalnego 
PO „Kapitał Ludzki”.                       (Fot.: 

Wprawdzie ważność dowodów osobistych przedłużono do końca I kwartału 2008 
roku, to jednak termin składania wniosków o ich wyrobienie pozostał ten sam – do koń-
ca tego roku. Nie warto więc czekać z załatwieniem formalności, tym bardziej, że kolejka 
w UG nieco zmalała...

Na wyrobienie dokumentu, od chwili złożenia wniosku, trzeba czekać ponad miesiąc, war-
to się więc pośpieszyć, by dowód osobisty, w formacie karty kredytowej, otrzymać wcześniej. 
Trzeba wiedzieć, że nie posiadając nowego dokumentu, nie można będzie załatwić wielu waż-
nych spraw, np. w banku. Bez niego nie odbierzemy renty czy emerytury, nie zdołamy zabrać 
listu poleconego z poczty, nie mówiąc już o otrzymaniu pożyczki lub kredytu i załatwieniu 
jakichkolwiek spraw urzędowych.

Wnioski dowodowe, wraz z kompletem dokumentów (dwie fotografi e: 3,5 x 4,5 cm, odpis 
skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa, opłata w wysokości 30 zł), można składać w Urzę-
dzie Gminy w Górnie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy UG. 

Wnioski dowodowe można pobrać w UG, od sołtysów oraz ze strony internetowej gminy.
 

Wyrób sobie dowód osobisty
Nie czekaj do końca roku
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Historia szkolnictwa
w Górnie

To warto wiedzieć

Społeczność Górna  przed rokiem 1864 mieszkała na terenie Kolonii pod nazwą 
„GÓRNA”.   Wiek XIX  przynosi istotne zmiany:  zgodnie z Rejestrem Szczegółowym  
Podziałowo – Klasyfi kacyjnym „Kolonia Górna” w  Guberni Radomskiej, w powiecie 
kieleckim,  została objęta ustawą uwłaszczeniową.  

W  latach  1856 – 1858  dane  o  mieszkań-
cach  naszego  terenu  do powyższej ustawy 
przygotowywał  i  układał   przede  wszystkim  
Antoni  Szuman. 19 lutego 1864 roku  wyda-
no ustawę zwaną „Ukazem Carskim”,  która  
nadała ziemię zgodnie z listą  osiemdziesięciu  
mieszkańcom Kolonii.  

W  ustawie  tej przydzielono również  1  
morgę i 142 pręty ziemi pod szkołę  -  - 0,8  hek-
tara  /numer 86 listy uwłaszczeniowej/.  Jest  to  
teren,  na  którym  się  dziś  znajdujemy.  

W  powierzchniach przydzielonych  insty-
tucjom użyteczności  publicznej  rysują  się  
wyraźne różnice,  bo  na  przykład   znacznie  
większą  powierzchnię  przeznaczono  na  cele  
funkcjonowania  karczmy,  a  w  ogóle  nie  
przeznaczono  terenu  pod  budowę  kościoła.  

W  tym  okresie  kolonia  Górna  podlegała  
pod  parafi ę  Daleszyce.      Zaborca nie jest 
zainteresowany otwieraniem polskiej szkoły, 
a podstawowe instytucje w miejscowości to 
gorzelnia i karczma. Jedynie co bardziej światli  
włościanie próbują  ratować  polskość  i  po  
kryjomu  uczą  dzieci  czytać  i  pisać  w  języku  
ojczystym. 

Początek  polskiej  szkoły  w  Górnie  datuje  
się  na  rok  szkolny  1921/1922.  Organizatorem  
nauczania  była  rodzina  nauczycielska   BO-
LESŁAWA   i   FRANCISZKI   GERMANÓW,  
która  przybyła  do  nas  z  Kołomyi.  Mieszkali 
w wynajętym  mieszkaniu,  a  nauka  odbywała  
się  również  w  wynajmowanych  od  Państwa  
Gawęckich  i  Piotrowskich  pomieszczeniach.  
Początkowy  stopień  organizacyjny,  to  jed-
noklasowa  /jednociągowa/ Publiczna  Szkoła  
Powszechna,  w  której  uczyły  się  dzieci  w  
klasach  I,  II,  III,  IV.   

Kierownikiem  Szkoły  do  roku  1937  był  
BOLESŁAW   GERMAN.   

W  roku  szkolnym  1927/1928  podniesiono  
stopień  organizacyjny  szkoły  do  szkoły  dwu-
klasowej  i  wprowadzono  V  klasę  nauczania.  
W  roku  szkolnym  1934/1935   wprowadzono   
III   klasową  Publiczną   Szkołę  Powszechną.

Rodzina  PAŃSTWA  GERMANÓW  do  
dziś  żyje  w  pamięci  swoich  wychowanków.

Kolejnym  kierownikiem  szkoły  w  Górnie  
została  JANINA   KRAUS,  która  kierowała  
szkołą  prawie  20  lat  /lata  1937 – 1956/,  a  
pracowała  w  niej  do  roku  1963 /26 lat/.   Czas  
jej  pracy  przypadł  na  trudne  lata  końca  okre-
su  międzywojennego,  okupacji  hitlerowskiej  
i  okresu  powojennego.  Wykazała  się  ogrom-
nym  patriotyzmem  i  dużym  bohaterstwem,  
organizując  podczas  wojny  tajne  nauczanie,  
gdzie  według  własnego  programu  nauczała  
dzieci  historii  i  geografi i  ojczystej.  To  dzięki  
NIEJ  możemy  dziś  odtworzyć  tę  historię,  
bo  choć  w  czasie  najsilniejszych  działań  
wojennych  skradziono  bądź  zniszczono  jej  
rzeczy  osobiste,  to  zadbała  przede  wszystkim  

o  dokumentację  szkolną  z  lat  1921 – 1945,  
którą  skrzętnie  zabezpieczała  i  ukrywała  w  
piwnicach  plebani.

Po  wojnie  organizowała  nauczanie  od  
początku.  Wraz  z  JADWIGĄ   ZIEMSKĄ  
uczyły  w  dwóch  jednoizbowych  krytych  sło-
mą  budynkach  parafi alnych.  Starszy  z  roku  
1915  początkowo gromadzki, później parafi al-
ny  zaadoptowany został  na cele oświatowe, a 
młodszy budowany był specjalnie na potrzeby 
edukacji.    Inicjatorem budowy,  wykonanej 
w czynie społecznym   na prywatnym terenie,  
przy  placu  szkolnym,  był  proboszcz   powo-
łanej  wcześniej  Parafi i  Górno  Ksiądz  JAN  
SZAFRANIEC.

W  roku  szkolnym  1948/1949  nauka  w  
Szkole  Podstawowej  w  Górnie  odbywała  się  
w  czterech  izbach,  a  stopień  organizacyjny  
wrócił  do  przedwojennego trzyklasowego 
– nauka w klasach I – VI.  

W  roku  szkolnym  1949/1950  została  
wprowadzona  nauka  w  VII  klasie,  począt-
kowo  z  powodu  braku  środków  uczono  
na  zasadzie  społecznej.  Dopiero  po  trzech  
miesiącach  Powiatowy  Inspektor  Oświaty  
w  Kielcach  zatwierdził    funkcjonowanie  tej  
klasy.  

Kolejnym  kierownikiem  szkoły  w  Górnie  
została  OTYLIA  ZIELIŃSKA   potem  BIA-
ŁOGOŃSKA,  która  kierowała  tą  placówką  
od  roku   1956  do  roku  1969, następnie w 
okresie 1969 – 1972 pełniła funkcję zastępcy 
kierownika, by ponownie w latach  1972 – 1973 
zostać dyrektorem szkoły.

W  tym  okresie  powstała  pierwsza  na  te-
renie  gminy  Górno  murowana  szkoła,  którą  
wybudowano   ze  środków  państwowych  i  
czynów  społecznych.  Szereg  prac  mieszkań-
cy  i nauczyciele wykonali własnym  sumptem:  
zakupili   20 ton wapna,  które  należało  odpo-
wiednio  zabezpieczyć  i  przeprowadzić  proces  
gaszenia,  zgromadzono pryzmę  piasku   oraz  
300 metrów  sześciennych  kamienia  budow-
lanego,  który  tworzy  fundamenty  tego  bu-
dynku.  Przywieziono  i  w  odpowiedni  sposób  
zabezpieczono  100  tysięcy  sztuk  czerwonej  
cegły.  W  pracach  tych  wyróżniły  się  również  
dzieci,  które  wraz  z  nauczycielami  ułożyły  
cegły  w  odpowiednie  pryzmy  pozwalające  na  
bezpieczne  przechowywanie.  

Do  wykonania  wykopu,  ze  względu  na  
skalne  podłoże  poproszono  w  czynie  spo-
łecznym  skalników  i  strzałowych  z  sąsied-
niej  kopalni  „Józefka”,  którzy  wykazali  się  
dużym  kunsztem  i  używając  nie  do  końca  
dozwolonych  metod  za  pomocą  materiałów  
wybuchowych  wykonali  wykop  o  głębokości  
3,7  metra.  

Przygotowując  budowę  na  pierwszy  plan,  
jak  wspomina  OTYLIA  BIAŁOGOŃSKA,  
wysunęła  się  sprawa  lokalizacji  szkoły  oraz  

wymagana  powierzchnia  działki.  Jak  się  
okazało,  przyznana  1  morga  i  142  pręty,  to  
zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  zbyt  
mało.  Zaczęto  szukać  rozwiązania.  Po  roz-
mowach  z  właścicielami  sąsiedzkich  działek  
uzgodniono  zamianę  gruntów  na  równoważne  
na  terenie  parceli  szkolnej.  Już  nic  nie  stało  
na  przeszkodzie,  aby  w  latach  1962 – 1964  
powstał  na  owe  czasy  najnowocześniejszy  
budynek  szkolny  w  okolicy,  w  którym  do  
dziś  mieści  się  Szkoła  Podstawowa,  a  od  
trzech  lat  gościnnie  również  Gimnazjum.

Uroczyste otwarcie obiektu,  którego  war-
tość  na  owe  czasy  określono  jako  4  miliony  
447  tysięcy  47  złotych,  odbyło  się  6   stycz-
nia   1965  roku.  

W  komisji  dokonującej  odbioru  byli  mię-
dzy  innymi:  kierownik  szkoły  OTYLIA  ZIE-
LIŃSKA /BIAŁOGOŃSKA/,   przedstawiciel  
Komitetu  Rodzicielskiego,  WŁADYSŁAW  
ZYCH   z   Górna   Parceli.  

Osobami,  które  zaczynały  pracę  w  starym  
budynku  i  mogły  świętować  przejście  do  
nowej  bazy  byli  między  innymi  nauczyciele:  
Jadwiga   Karyś,   Maria   Stawecka,   Zofi a   
Schab,   Honorata   Komorowska,   Alina  
Onufrzak,  Zofi a   Brzyśkiewicz,   Bartło-
miej  Piwowarczyk  oraz  pracownicy  obsługi:  
Stanisław   Tutaj,  Józef   Komorowski, któ-
rzy   4  grudnia  1963  roku  po  raz  pierwszy  
uruchomili  centralne  ogrzewanie,  a  także  Jan   
Maciejec,  Stanisława   Maciejec,  Marianna  
Maciejska,   Antonina   Bujak,   Leokadia   Wi-
derska.

W  latach  1969 – 1972  dyrektorem  szkoły  
był   WALENTY   OMELANIUK.

Od  1973   roku   funkcję  dyrektora  szkoły  
pełni,    RYSZARD   SIDEŁ,  a  w  tym  okre-
sie   jego   zastępcami  byli: IRENA   ZAPAŁA,      
MARIAN   BISKUP,     BARBARA   ZYGA-
DLEWICZ.

W latach 1973 –1984 szkoła otrzymała ran-
gę Zbiorczej Szkoły Gminnej, a nasz dyrektor 
pełnił w tym okresie funkcję koordynacyjną i 
nadzorczą w stosunku do pozostałych placówek 
oświatowych na terenie gminy.  

Reforma  oświaty  w  roku  1999  wprowa-
dziła  nową  strukturę  szkolną  jaką  są  gim-
nazja.  Pierwszym  dyrektorem  Gimnazjum  w  
Górnie  został,  łącząc  funkcje  prowadzenia  
dwóch  szkół,    RYSZARD  SIDEŁ.  

Po  konkursie  od  1  września   2001  roku  
dyrektorem  Gimnazjum  w  Górnie  został STA-
NISŁAW   GRZEGORZ  NIESTÓJ. 

Obecnie dyrektorem szkoły jest Hanna 
Pióro.

Absolwentami  naszej  szkoły  jest  wie-
le  wspaniałych  postaci  życia  społecznego,  
kulturalnego  i  duchowego  naszego  kraju.  
Szczycimy  się,  że  u  nas  zdobywali  podwa-
liny  wiedzy  m. in. księża:  Michał  Sobieraj 
/przed  wojną/,  Michał  Sulej,  STANISŁAW   
MALINOWSKI,   FRANCISZEK  SIAREK,  
mgr  inż.  JÓZEF  BIAŁOGOŃSKI,  który  
jako  specjalista  budowy  mostów  kierował  
budową  stacji  naukowej  na  Antarktydzie, 
kapitan Eugeniusz Grzegolec  ofi cer Wojska 
Polskiego,  nauczyciele:  Stanisław  Białek,  
Stanisław  Sobczyk,  Antoni  Stąporek,  Sta-
nisława  Stąporek,  Maria  i  Władysława  
Borek   i  wiele  innych  osób.  .

Na  podstawie  materiałów  i  przy  wydatnej  
pomocy Otylii  Białogońskiej  opracował  

dyrektor  gimnazjum,  Grzegorz  Niestój.
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Wybory nowego Zarządu Powiatowego SSZK

Sołtysi walczą o swoje...

Nowo wybrany Zarząd Powiatowy SSZK.

Delegacja sołtysów z naszej gminy na zjeździe w Ćmińsku.

W gościnnych pomieszczeniach Zespołu Szkół w Ćmińsku, 1 grudnia br., obradował 
Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, zwołany przez prezesa SSZK Feliksa 
Januchtę oraz starostę kieleckiego Zenona Janusa. 

Na zjazd przybyli: parlamentarzyści: 
Henryk Milcarz oraz Mirosław Pawlak, 
wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzi-
sław Wrzałka a także dyrektorzy instytucji 
i organizacji związanych z rolnictwem: Agen-
cji Rynku Rolnego – Maciej Giermasiński, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa – Stanisław Batug, KRUS – Tadeusz 
Jakubowski, O/PZU w Kielcach – Wojciech 
Zawisza. Obecni byli także gospodarze gminy 
Miedziana Góra: wójt Maciej Lubecki oraz 
przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak.

Po części ofi cjalnej ponad 200 sołtysów, 
obecnych na obradach, wysłuchało informacji 
szefów instytucji obsługujących rolnictwo na 
temat najnowszych przepisów, decyzji oraz za-

sad i sposobów ubiegania się o pomoc w prowa-
dzeniu gospodarstw rolnych oraz działalności 
rolniczej. Przedstawiono również informację 
o stanie wypadkowości w rolnictwie (KRUS i 
PIP), po czym uczestnicy zjazdu wzięli udział 
w  teście z zakresu bhp w rolnictwie. Najlepsi 
otrzymali nagrody rzeczowe.

Uczestnicy zjazdu wystosowali dramatyczny 
apel do klubów poselskich Platformy Obywatel-
skiej i PSL, nawołujący parlamentarzystów do 
pilnego podjęcia prac nad projektem ustawy o 
funduszu sołeckim. W apelu czytamy m.in.: 
„My, sołtysi, uczestniczący 1 grudnia 2007 r. 
w Zjeździe Sołtysów Powiatu Kieleckiego, 
zwracamy się do klubów poselskich PO i PSL 
o pilne podjecie w Sejmie prac nad projektem 

ustawy o funduszu sołeckim, przerwanych 
przedterminowymi wyborami. Z niepokojem 
odnotowujemy trwający od kilku lat proces 
uszczuplania kompetencji, nawet ustawowych, 
poprzez niekorzystne orzecznictwo sądów 
administracyjnych a także regionalnych izb 
obrachunkowych, któremu nie jesteśmy w 
stanie się przeciwstawić. Jest tak, ponieważ 
sądy od 1995 r. kwestionują zdolność sołec-
twa w zakresie orzeczonym statutem sołectwa 
albo wynikających z ustaw co jest sprzeczne z 
uchwałą Sądu Najwyższego z kwietnia 1991 
r., przyznającym sołectwom taką zdolność.(...) 
Sytuacja dojrzała do radykalnych zmian i do za-
hamowania niekorzystnego procesu krępowania 
rąk społecznościom lokalnym.(...) Wnosimy też 
o pilne podjęcie prac, mających na celu zmiany 
w ustawie o samorządzie gminnym pod kątem 
umocnienia pozycji sołectw i sołtysów.(...) 
Trzeba też pilnie uregulować problem utraty 
mandatu przez sołtysa i Radę Sołecką oraz 
zasad i trybu ich odwoływania (sprawa w ogóle 
nie znalazła się w ustawie).”

W trakcie obrad dokonano wyboru nowego 
Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołty-
sów Ziemi Kieleckiej. W jego skład weszli: 
Małgorzata Kozubek (gm. Masłów) – prze-
wodnicząca, Urszula Struż (Miedziana Góra) 
–wiceprzewodnicząca, Stefan Pacak (Mniów) 
– sekretarz, Dariusz Małasiński (Chmielnik) 
i Bogusława Nartowska (Chęciny) – człon-
kowie.

Gminę Górno na zjeździe reprezentowali 
sołtysi: Stanisław Anioł, Janusz Bednarz, 
Jan Cedro, Teresa Szlufi k i Tomasz Tofi l. 
W rozmowie z naszym reporterem pochwalili 
organizację zjazdu, dobrą frekwencję, rzeczowe 
wystąpienia dyrektorów instytucji obsługują-
cych rolnictwo, znacznie rozszerzające wiedzę 
na temat przepisów i zasad ubiegania się np. 
o środki na rozwój gospodarstw wiejskich. 

Spotkanie w Ćmińsku zakończyło się 
wspólnym obiadem, podczas którego m.in. 
wymieniono doświadczenia w codziennej pracy 
sołtysa.                                      (Kos.)

Serwis kieleckie.net uznał za najlepszą 
stronę internetową w powiecie kieleckim 
stronę Urzędu Gminy Morawica. W kate-
gorii: „Najgorsza strona internetowa gmin 
powiatu kieleckiego” „zwyciężyła” gmina 
Masłów.

Miło nam poinformować, iż strona inter-
netowa gminy Górno uplasowała się na II 
miejscu w tym rankingu, przegrywając tylko 
1 punktem z gm. Morawica. W 5 – punktowej 
skali oceny, nasza strona uzyskała: za grafi kę 
– 4 pkt,  czytelność – 5 pkt, informacje – 5 
pkt i świeżość informacji – 5 pkt.

Na ostatnim- X miejscu - oceniono gm. 
Masłów.

Górno na II miejscu

Strona internetowa 
na piątkę !
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70% dzieci objętych dożywianiem

Gorący posiłek w szkole

Niepodległościowe
memento

Zmodernizowana stołówka szkolna w Górnie wykorzystywana jest także na spotkania okolicznościowe.

Czym jest gorący posiłek w mroźne, zimowe dni, nikomu tłumaczyć nie trzeba. Jak 
ważne dla dziecka jest spożycie ciepłego dania w szkole, gdzie spędza większość dnia, 
o tym wie najlepiej ono samo. Dlatego tak ważne znaczenie przywiązuje się do dożywia-
nia uczniów. Tym bardziej, że dla wielu z nich gorący posiłek w szkolnej stołówce jest 
jedynym tego dnia...

Jak wynika z informacji kierownika Ze-
społu Obsługi Szkół Barbary Raczyńskiej, 
dzięki uruchomieniu dużej stołówki w szkole 
w Woli Jachowej, liczba dzieci korzysta-
jących z gorącego posiłku w szkole sięga 
w gminie 70 %. Kuchnia w Woli Jachowej 
przygotowuje codziennie ok. 620 obiadów 
przeznaczonych dla uczniów nie tylko w tej 
miejscowości, ale także w placówkach w 
Skorzeszycach i Górnie. W szkołach w Kraj-
nie przygotowuje się 140 posiłków, w Bęcz-
kowie – 250, w Radlinie – 100. Ze względu 
na brak odpowiednich warunków gorących 
posiłków pozbawione są dzieci ze szkół w 
Leszczynach i Cedzynie.

W związku z tak dużą liczbą przygotowy-
wanych posiłków w Woli Jachowej, zaczy-
nają występować tam problemy: zbyt często 
trzeba opróżniać istniejące szambo, co podra-
ża koszty produkcji posiłków. Jest sugestia, 
by wybudować tam lokalną oczyszczalnię 
ścieków. Poza tym przydałaby się większa 
obsługa kuchni, bo obecnie zatrudnione 
w kuchni kobiety pracują na najwyższych 
obrotach.

Remontu wymaga kuchnia w szkole 
w Bęczkowie, której potencjał – po moderni-
zacji – byłby znacznie większy.

O problemach tych dyskutowali radni 
na ostatniej sesji Rady Gminy. Jest zatem 
nadzieja, że  problemy te znajdą odzwiercie-

dlenie w budżecie gminy na 2008 rok, nad 
którymi zastanawiają się właśnie rajcy gmin-
ni.                                                    (K.)

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie składa serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji i dofi nansowaniu uroczystości 85-lecia powstania jednostki w Górnie: wój-
towi gminy Jarosławowi Królickiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Sikorze, 
radnej Dorocie Kot z mężem, radnemu Mirosławowi Delekcie za współpracę oraz pomoc 
okazaną OSP.

Podziękowania i życzenia 
od strażaków

Gorące podziękowania strażacy kierują 
także pod adresem duszpasterzy: ks. probosz-
cza Edwarda Kupisa i ks. prefekta Łukasza 
Zygmunta.

Serdeczne podziękowania kierują pod ad-
resem sponsorów, którymi byli: Lech Biały 
– KPRD Górno – Rudki, Marian Kisiel 
– PPHU Górno, Małgorzata Parszewska 
– Skład Budowlany Wola Jachowa, Anna 
Toporek – Skład Budowlany Radlin, 
Aleksander Harabin - Skład Budowlany 
Górno, Zbigniew Frączek – stacja paliw 
„ROLMET”, Dariusz i Wiesław Łojek 
– stacja paliw „VEREZANO”, Edward 

Magdziak – stacja paliw „BP”, Dariusz 
Szczepańczyk – Zakład Kamieniarski 
Górno, Krzysztof Furmanek – Zakład 
Kamieniarski Daleszyce, Grzegorz Szcze-
pańczyk – Firma Transportowa Górno, 
Wojciech Brożyna – Firma Transportowa 
Górno, Henryk Zychowicz - Zakład Ma-
sarski Daleszyce, Wiesław Zielonka – sklep 
spoż.- przem. Górno, Grzegorz Wdowiak 
– Leszczyny i dh Marian Strząbała – stra-
żak honorowy Górno.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego 2008 Roku straża-
cy z OSP Górno składają wszystkim swoim 
przyjaciołom serdeczne życzenia.

Listopad to nie tylko miesiąc, któremu 
przyświeca łacińska przestroga: „Memen-
to mori”. To również czas refl eksji nad 
pojęciem polskości. Okazją ku temu jest 
obchodzona w tym roku 89 rocznica odzy-
skania niepodległości. 

Społeczność uczniowska w Radlinie 
zamanifestowała swój patriotyzm uczestni-
cząc w uroczystej akademii - 12 listopada br. 
Myśl przewodnią stanowił fragment poematu 
patrona szkoły: „Ojczyzna - wyzwanie tej 
ziemi rzucone przodkom i nam”. Montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez na-
uczycieli – M. Piotrowską i A. Stadnika 
oraz uczniów klasy szóstej przypomniał naj-
ważniejsze wydarzenia z okresu zniewolonej 
Polski oraz pieśni - ikony, wśród których 
znalazły się m.in.: „Pierwsza Brygada”, Rota, 
„Wojenko, wojenko...” oraz kończąca występ 
„Żeby Polska” - J. Pietrzaka.


