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W 90 rocznicę odzyskania niepodległości

Uroczystości w Krajnie i Leszczynach

Ruszyło fi nansowanie
inwestycji w ramach RPO

Gmina Górno
wśród najlepszych !

dokończenie na stronie 2

W regionie ruszyły inwestycje  współfi nansowane z Unii Eu-
ropejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Mar-
cin Perz podpisali 23 października br. umowy  i pre-umowy na 
współfi nansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia 
i drogownictwa. 

54 projekty drogowe, realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, zostaną wsparte kwotą prawie 190 mln 
złotych. Na inwestycje na drogach wojewódzkich i powiatowych 
(działanie 3.1) wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 150 mln 
złotych. 14 z nich otrzymało akceptację Zarządu Województwa 

Wójt gminy Jarosław Królicki w chwilę
po odebraniu od marszałka woj. świętokrzyskiego 

Adama Jarubasa podpisanej umowy.

Kwiaty dla wicemarszałka 
Zdzisława Wrzałki za 

zainteresowanie się problemami 
gm. Górno.

Z inicjatywy władz naszej gminy, 20 
października br. gościł w Górnie, na 
spotkaniu z przedstawicielami władz, 
radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół 
i zainteresowanymi mieszkańcami, wice-
marszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław 
Wrzałka. 

Spotkanie z wicemarszałkiem
Zdzisławem Wrzałką

Z inicjatywy władz naszej gminy, 20 

Jak zdobywać 
środki unijne ?

dokończenie na stronie 2 Senator Adam Massalski przemawia do uczestników akademii w Krajnie.

Trwają uroczystości związane z obchodami 90 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Organizowane są wieczornice, spotkania z weteranami oraz akademie, pod-
czas których oddajemy hołd poległym na różnych frontach walki o wolność Ojczyzny.

Ostatnio dwie takie akademie odbyły się 
w szkołach podstawowych w Krajnie oraz 
Leszczynach.

W sali gimnastycznej SP w Krajnie zebra-

ła się społeczność szkolna, rodzice uczniów, 
nauczyciele oraz zaproszeni goście: senator 

dokończenie na stronie 4
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Ruszyło fi nansowanie inwestycji w ramach RPO

Gmina Górno
wśród najlepszych !

- te projekty otrzymają ok. 90 milionów 
złotych wsparcia. Na zadania z infrastruk-
tury lokalnej (działanie 3.2) złożono 104 
wnioski na ponad 260 mln złotych. Zarząd 
zdecydował wesprzeć 40 projektów kwotą 
96 mln złotych.

Podpisywanie umów zorganizowano 
z wielką pompą w Hotelu „Łysogóry” 
w Kielcach. Ofi cjalny początek współfi -
nansowania inwestycji w służbie zdrowia 
oraz drogowych zgromadził przedstawicieli 
kilkudziesięciu fi rm, instytucji oraz samo-
rządów z całego woj. świętokrzyskiego. Ten 
doniosły moment obserwowali wysłannicy 
wszystkich, liczących się mediów w naszym 
regionie, z Telewizją Kielce włącznie.

Wśród przedstawicieli samorządów 
w Hotelu „Łysogóry” obecny był wójt Ja-

rosław Królicki 
oraz skarbnik gminy 
Henryk Opaliński. 
Na miejscu podpisali 
oni pre-umowę nr 
39/08 z Regional-
nym Programem 
Operacyjnym Woj. 
Świętokrzyskiego na 
lata: 2007-2013 dla 
projektu: „Budowa 
dróg gminnych wraz  
z infrastrukturą, 
odwodnieniem na 
terenie gminy Gór-
no, etap I: Radlin 
– Ogrodzenie – Le-
śniczówka- 1,4 km, 
etap II: droga Krajno – Pogorzele – Wilków, 
długości 0,9 km, złożonego do osi prioryte-

towej 3 - podniesienie jakości systemu ko-
munikacyjnego regionu - zawartą pomiędzy: 
Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a 
gminą Górno.

Szacunkowo wartość całkowita projektu: 
3.342.230 zł, wkład benefi cjenta (gminy): 
1.604.270 zł, dofi nansowanie: 1.737.960 zł 
(52 %). (Kos.)

Na zdjęciu - Pre-umowę podpisują: 
wójt gminy Jarosław Królicki i skarbnik 
Henryk Opaliński. 

Spotkanie z wicemarszałkiem Zdzisławem Wrzałką

Jak zdobywać
środki unijne ?

dokończenie ze strony 1

W spotkaniu wzięła również udział za-
stępca przewodniczącego Sejmiku – Alfreda 
Zawierucha - Rubak.

Głównymi tematami spotkania były: aktywi-
zacja społeczności lokalnej poprzez zakładanie 
stowarzyszeń oraz możliwości pozyskania 
środków unijnych na realizację zadań, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2007 
–2013.

Spotkanie zagaił wójt gminy Jarosław 
Królicki, który przypomniał ile środków po-
zyskała gmina w minionym okresie z funduszy 
europejskich. To niebagatelna kwota, rzędu 
wielu milionów złotych, dzięki którym gmina 
zmieniła praktycznie swoje oblicze, zaczynając 
od poprawy jakości dróg gminnych, powia-
towych, wojewódzkich i krajowej, rozwoju 
bazy lokalowej i wyposażenia szkół, budowy 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji, budowy 
boisk sportowych, itp. W wykorzystaniu tych 
środków gmina znalazła się w 2006 r. na III 
miejscu w woj. świętokrzyskim, wg. rankingu 
„Gazety Prawnej”.

Wójt podkreślił, iż gmina nadal oczekuje 
na wsparcie środkami z zewnątrz i w tym celu 
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego kolejne 
wnioski o dotacje.

Zabierając głos, marszałek Z. Wrzałka 

podkreślił, iż polityka obecnego rządu zmierza 
do budowy społeczeństwa obywatelskiego. To 
ono, poprzez swoich przedstawicieli we wła-
dzach, ma decydować o tym, co będzie działo 
na jego terenie. Zachęcał do organizowania 
różnego rodzaju stowarzyszeń społecznych, 
które mają większe szanse na pozyskiwanie 
pieniędzy unijnych. 

– Przyjrzyjcie się np. Programowi „Moje 
boisko – Orlik 2012” - mówił marszałek. Rząd 
pragnie zbudować w ciągu kilku następnych lat 
2000 takich ośrodków sportowych. Inicjatywa 
ich budowy w naszym regionie znajduje coraz 
więcej chętnych. W sumie na terenie regionu 
powinno powstać ok. 20 takich boisk, warto-
ści 1 – 1,2 mln złotych każde. Zwracam się 

zwłaszcza do radnych o zainteresowanie się tą 
inicjatywą.

- Jest Świętokrzyski Program Odnowy Wsi 
– kontynuował Z. Wrzałka. Można z niego 
pozyskać do 20 tys. zł na każde zadanie. Może 
to nie jest duża kwota, ale i za nią można w 
gminie coś załatwić, np. plac zabaw. W 2009 
roku Urząd Marszałkowski dysponuje na ten cel 
kwotą 2 milionów złotych.

- Kolejne, duże możliwości stwarza program 
„Kapitał Ludzki”, który ma zmienić sposób 
podejścia i oceny współczesnej rzeczywistości 
przez mieszkańców. Zainteresowanie tym pro-
gram przerosło nasze oczekiwania, ale cieszy-
my z tego bardzo.

W dyskusji, w której głos zabrali m.in.: 
wójt Jarosław Królicki, prosząc marszałka 
o poparcie wniosku o przebudowę drogi wo-
jewódzkiej na odcinku: Radlin – Leszczyny, 
Henryk Klimek, Emil Machul, Jan Sikora, 
Grzegorz Niestój, Janusz Bednarz, An-
drzej Michalski, Krzysztof Kołtun, Jerzy 
Janus wyrażając swoje zainteresowanie wy-
korzystaniem środków unijnych dla poprawy 
stanu dróg i chodników, funkcjonowania 
szkół, budowy boisk sportowych i ośrodków 
sportu. Poproszono także marszałka o pomoc 
w zatwierdzeniu planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

Korzystając z okazji, wójt gminy podzięko-
wał Urzędowi Marszałkowskiemu za dotację 
- 316 tys. zł, przekazaną niedawno na konto 
Urzędu Gminy. Pieniądze te posłużą do zała-
twienia najpilniejszych problemów w gminie.

Wicemarszałek województwa obiecał swoje 
wsparcie w wielu sprawach, zgłoszonych pod-
czas dyskusji, leżących w jego kompetencjach.

Podczas spotkania sekretarz gminy Jacek 
Piróg zapoznał zebranych z zasadami powoły-
wania stowarzyszeń. 

(J.K.)

Wicemarszałek Z. Wrzałka 
podczas spotkania w Górnie.
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Z sesji Rady Gminy

Przyjęcie programów: ochrony środowiska
i gospodarki odpadami

Ekwiwalent dla strażaków
Kilka problemów zdominowało obrady radnych na sesji Rady Gminy – 30 paździer-

nika br. Główne z nich to: wyrażenie zgody na sprzedaż wody gminie Bieliny, przyjęcie 
programów: ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zmiany w budżecie gminy na 
ten rok oraz ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.

Obrady otworzył przewodniczący rady 
Jan Sikora, witając uczestników sesji z 
wójtem Jarosławem Królickim, radnym 
powiatowym Andrzejem Michalskim oraz 
komendantem gminnym OSP Stanisławem 
Synowcem.

Po przyjęciu porządku obrad, radni prze-
szli do jego realizacji.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zabez-
pieczenia, w formie „weksla in blanco”, po-
trzebnego wójtowi przy zawieraniu umowy 
na dofi nansowanie budowy zbiornika wy-
równawczego wody w Cedzynie – Górze, re-
alizowanej przez gminę w ramach Priorytetu 
3 – Rozwój lokalny. Działanie 3.1 – obszary 
wiejskie, na kwotę 316 tys. zł.

Po dość ożywionej dyskusji, rada podjęła 
uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż 
wody gminie Bieliny, z wodociągu Krajno, 
w ilości maksymalnej na dobę – do 300 
m.sześc. Zgody tej udzielono do końca 2011 
roku.

Radni przyjęli dwa programy: ochrony 
środowiska oraz gospodarki odpadami, opra-
cowane przez Zakład Ochrony Środowiska 
INWESTEKO w Kielcach. Program zapre-
zentowała na sesji kierownik zespołu Renata 
Okrajewska, podkreślając, że wymóg posia-
dania takich programów wynika z ustawy o 
ochronie środowiska. W dyskusji radni wnie-
śli kilka poprawek do programów.

Zmiany w budżecie gminy omówił 
skarbnik Henryk Opaliński. Wynikły one 
głównie z potrzeby podjęcia pilnej decyzji 
w sprawie dofi nansowania budowy boiska 
sportowego w Radlinie, w ramach programu 
„Orlik 2012”. Uchwała była warunkiem wy-
stąpienia gminy o dotację na ten cel. Radni 
podjęli pozytywną decyzję w tej sprawie.

W porządku obrad znalazł się projekt 
uchwały dotyczącej ustalenia górnej stawki 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości za odbiór odpadów komunalnych. 
Propozycja Zakładu Usług Komunalnych 
opiewała na 8 zł od pojemnika (worka) o 
poj.110 litrów. 

Kilku radnych zaprotestowało, twierdząc, 
że w ten sposób „ukarze” się właścicieli 
posesji, którzy podpisali umowy z fi rmami 
na odbiór odpadów. Tymczasem w gminie 
na ok. 3500 posesji, umowy podpisało tyl-

ko 2000 z 
nich. Reszta 
nie płaci za 
odbiór odpa-
dów, mimo 
takiego obo-
wiązku wy-
n ika jącego 
z odpowied-
nich przepi-
sów, m.in. 
u c h w a ł y 
Rady Gminy. 
W tej sytu-
acji uchwały 
w tej sprawie 
nie podjęto. 
Radni wyrazili nadzieję, że ZUK doprowadzi 
do podpisania umów ze wszystkich właści-
cielami nieruchomości w gminie.

Radni podjęli natomiast uchwałę, która 
zadowoli z pewnością rodziców małych dzie-
ci. Dotyczy ona prowadzenia przez gminę 
przedszkoli. W uchwale czytamy m.in.:” W 
okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 sierp-
nia 2009 roku  (z wyłączeniem okresu prze-
rwy wakacyjnej) prowadzone będą zespoły 
przedszkolne na zasadach określonych w 
podstawie progra-
mowej wychowania 
przedszkolnego, 
zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra 
edukacji narodowej 
z 23 sierpnia 2007 
r., w następujących 
szkołach podsta-
wowych: Krajno, 
Leszczyny, Radlin 
i Skorzeszyce.”

Rada podjęła 
także decyzję w 
sprawie ekwiwa-
lentu pieniężnego 
dla strażaków w 
wysokości 13 zł 
za godzinę. „Ekwi-
walent przysługuje 
strażakowi za 
udział w działaniu 
ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę”.

Kolejna uchwała dotyczyła przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Gór-
no w sprawie ustalenia nazwy miejscowości: 
„Górno – Osiedle”. Konsultacje takie odbędą 
się podczas zebrania wiejskiego.

Przedstawiając swoją informacje o pra-
cach między sesjami Rady Gminy, wójt 
poinformował m.in. o podjętych zarządze-
niach oraz podpisaniu umowy z Urzędem 
Marszałkowskim na dofi nansowanie budowy 
dróg w ramach RPO – piszemy na ten temat 
oddzielnie.

W interpelacjach głos zabrali: Jerzy Ja-
nus, Henryk Klimek, Jan Zielonka, Janina 
Rubak, Jan Sikora, Emil Machul, Aneta 
Dudzik oraz Andrzej Czaja, podnosząc 
problemy gminy oraz swoich sołectw. Doty-
czyły one m.in.: wykupu ziemi pod oczysz-
czalnię ścieków w Skorzeszycach, budowy 
chodnika w Górnie, w stronę  Zawady i Woli 
Jachowej, oświetlenia Radlina, kursowania 
BUS-ów z Krajna, oświetlenia tej miejsco-
wości oraz oczyszczenia rowów w Krajnie 
II, przed zimą. 

Do problemów tych ustosunkował się 
wójt gminy, obiecując ich analizę oraz podje-
cie działań, będących w jego kompetencjach 
(szczegóły w protokóle z obrad sesji). Na tym 
sesję zakończono.                                (Kos.)

Renata Okrajewska z 
firmy 

INWESTEKO omawia 
program ochrony środo-

wiska w gminie.

Wyjaśnienia na sesji składa kierownik ZUK 
Marek Kitliński.
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W 90 rocznicę odzyskania niepodległości

Uroczystości w Krajnie i Leszczynach

RP, przewodniczący Rady Naczelnej ZHP 
Adam Massalski, wicemarszałek woj. świę-
tokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, komendant 
Hufca ZHP w Kielcach – harcmistrz Tomasz 
Rejmer, wójt gminy Jarosław Królicki, 
radny powiatowy Dariusz Skiba, radny RG 
– Henryk Klimek.

Uczestników akademii powitał dyrektor 
szkoły Andrzej Michalski, który zarzą-
dził wprowadzenie fl agi narodowej oraz 
odegranie hymnu państwowego. Następnie 
rozpoczął patriotyczny program słowno 
– muzyczny, przygotowany przez dzieci, pod 
opieką Ewy Gruszczyńskiej i Małgorzaty 
Chochół. 

Po programie głos zabrali goście imprezy, 
przypominając trudne lata walki o niepodle-
głość Polski. 

- Były czasy - mówił senator A. Massalski 
- kiedy Polacy stawali w różnych armiach za-
borców przeciwko sobie i musieli strzelać do 
siebie. To były tragiczne lata. Na szczęście, 
mamy je już poza sobą i dziś możemy cieszyć 
się niepodległością. Należy jednak pamiętać 
o przeszłości i dawać należny hołd poległym 
o wolność naszej Ojczyzny...

Po części ofi cjalnej nastąpił podniosły 
moment składania przyrzeczenia harcerskie-
go przez 10 harcerzy z miejscowej szkoły. 
Przyrzeczenie złożyli na krzyż ZHP oraz fl a-
gę biało - czerwoną, powtarzając za komen-
dantem hufca słowa harcerskiej roty. Potem 
nowo zaprzysiężonym harcerzom  wręczono 
krzyże ZHP.

Niespodziankę uczestnikom akademii 

sprawił wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, 
który wręczył każdemu uczniowi zeszyt, 
na okładce którego widniała informacja o 
programach pomocowych Unii Europejskiej. 
Dzieci przyjęły prezent z dużym zadowole-
niem.

Podobna uroczystość odbyła się tego 
samego dnia (14 listopada br.) w Szkole 
Podstawowej w Leszczynach, gdzie dzieci 
również przygotowały wzruszający program 
patriotyczny, poświęcony rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Uczestników akademii 
powitała dyrektor szkoły Adela Iwańska. 

I tutaj w akademii uczestniczył wójt gmi-
ny Jarosław Królicki.                              (J.)

Przyrzeczenie harcerskie składają uczniowie szkoły w Krajnie.
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Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa

Wieczór poezji i pieśni patriotycznej
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa, 12 listopada br., w Klubie Civitas Christiana 

w Kielcach, odbyła się uroczysta wieczornica, poświęcona 90 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Wieczornica zgromadziła świętokrzyskich 
regionalistów. Miała charakter dawnych spotkań 
wolnościowych (wieczornic patriotycznych). 
Wiodącym tematem były różne oblicza  PATRIO-
TYZMU  (w ujęciu historycznym, tradycjach, 
kulturze, współcześnie).

Wieczornicę rozpoczęły hymnem i „Polonią” 
„Szewcowianki” pod kierunkiem p. Ewy Fudalik 

z Szewców i gościnnie towarzyszący im Feliks 
Korban z Dębskiej Woli. 

 Ewa Siudajewska piękną gwarą świętokrzy-
ską przeczytała fragment  pośmiertnie wydanego 
zbioru „godek” swojej matki - Anny Kowalskiej 
z Bęczkowa. Przykłady patriotycznych postaw 
Bielinian z okresu II wojny światowej przybli-
żyła nestorka świętokrzyskich regionalistów – p. 
Ewa Kot z Bielin. Swoje wystąpienie zakończyła 

piękną, choć mało znaną 
pieśnią. 

Przepojony miłością 
do ojczyzny swój wiersz 
powiedziała p. Zofi a 
Soboń z Morawicy, a 
następnie chór pań pod 
jej kierunkiem dał kon-
cert pieśni patriotycznej. 
Maria Waldon,  autorka  
monografi i „Bęczków 
– historia”, opowie-
działa fragment swojej 
książki opisujący zryw 
wolnościowy ks. Piotra 
Ściegiennego. Zbiórka 
powstańców miała miej-

sce 24 października 1844 r. na skraju Puszczy Jo-
dłowej. Opisała, jak jeden zdrajca może zniszczyć 
poświęcenie wielu patriotów. 

Daniela Kowalska z Morawicy  wzruszyła 
wszystkich swoimi wierszami. Pokazała, że pa-
triotyzm, to nie tylko hasła i słowa, to nie tylko 
czyny, lecz pragnienia i postawy, tęsknoty i mo-
zolna praca. 

„Szewcowianki” dokonały przeglądu pieśni 
patriotycznej z różnych okresów naszej historii a 
Wojciech Kołodziej z Kielc opowiedział o rodzin-
nych tradycjach patriotycznych i przeczytał swoje 
wiersze, które patriotyzm pokazały również w 
„krzywym zwierciadle” 

Wiesław Kot ze Staszowa – regionalista, „kro-
nikarz” wszystkich wielkich, ważnych i tych mniej 
ważnych wydarzeń opisywanych wierszem, zapre-
zentował swoje starsze i nowe wiersze, składając 
hołd największemu patriocie – Janowi Pawłowi II. 

Anna Błachucka z Małogoszcza zmusiła ze-
branych do refl eksji nad współczesnym obliczem 
patriotyzmu prezentując swoje wiersze z cyklu 
„Dylematy patriotyczne”. 

Spotkanie podsumowała Amelia Barbara 
Sołtysiak – siostra „Barabasza”, przypominając 
sylwetkę tego partyzanta i jego „Chłopców”. 
Nie kryła swojej postawy potępiającej programy 
szkolne, które nie sprzyjają wpajaniu patriotyzmu 
dzieciom i młodzieży. 

Wieczornicę zakończyło wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych.

Całość, z właściwym sobie wdziękiem i po-
wagą prowadziła Urszula Kamińska, działaczka 
TPB.

Na zdjęciu: Fragment spotkania, na pierw-
szym planie - członkowie TPB.
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20 lat nowej SP w Bęczkowie

Jubileusz godny twórców szkoły
W niedzielę, 19 października 2008 roku,  w Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Ście-

giennego w Bęczkowie,  odbyła się  uroczysta impreza poświęcona obchodom 20 – lecia 
powstania nowej szkoły. Uroczystość zorganizowano z inicjatywy Zbigniewa Walczyka 
- byłego kierownika budowy szkoły, Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa, we współpracy 
z dyrekcją SP. 

Poseł na Sejm RP Henryk Milcarz odczytuje treść grawertonu 
z gratulacjami dla szkoły w Bęczkowie. Obok: przewodniczący Rady 

Powiatu Tomasz Lato oraz członek Zarządu Powiatu Ryszard Barwinek.

Uroczystość rozpoczął mecz towarzyski 
Korona Kielce kontra uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Bęczkowie. Zakończył się on, 
niestety, przegraną gospodarzy, którzy w ten 
sposób wykazali swoją gościnność. Następnie 
zaproszono wszystkich do sali gimnastycznej, 
gdzie - po wprowadzeniu sztandaru i od-
śpiewaniu hymnu - zaproszonych gości oraz 
wszystkich obecnych 
przywitała dyrektor 
Elżbieta Kasperek.  
Po części ofi cjalnej 
rozpoczęła się część 
rozrywkowo – arty-
styczna z udziałem 
zespołu tanecznego 
TRZPIOTY z kielec-
kiego WDK, który 
zaprezentował układ 
taneczny i otrzymał 
od publiczności grom-
kie brawa.

Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Bęcz-
kowie również przed-
stawiły się bardzo roz-
rywkowo o czym mogła świadczyć duża liczba 
próśb widowni o  bisy. Najpierw był to wesoły 
i humorystyczny pokaz mody, przygotowany 
przez Jolantę Janyst i Wiesławę Sokół, a 
następnie rozrywkowe przedstawienie pt.,, I 
Kujony i Matołki wysiadują razem stołki”, 
do którego dzieci przygotowały: Katarzyna  
Tarwacka, Jolanta Gałkiewicz i Agata  
Pałys. Dzieci z klasy drugiej zaśpiewały po 
angielsku piosenki, które przygotowała z nimi 
Magdalena Błaszczyk. Nie zabrakło poka-
zów tanecznych dzieci przygotowanych przez 
Magdalenę Szewczuk – Taborską.

O oprawę muzyczną zadbał nauczyciel 
muzyki Grzegorz Kusztal (przy pomocy 
ucznia z klasy VI Jacka Czai). Karol Syska, 
z klasy V, wykazał się w dekorowaniu sali 
gimnastycznej.

Goście mogli uczestniczyć w zdjęciach 
podczas trwającego przez całą uroczystość 
pokazu multimedialnego pt.,, Nasza szkoła”, 
który przygotowała Magdalena Błaszczyk

Ważnym punktem imprezy był mini quiz 
dotyczący szkoły prowadzony przez dyrek-
tor Elżbietę Kasperek. Do tego zadania byli 
wytypowani uczniowie z każdej klasy oraz 
jeden ochotnik –  wójt gminy Górno Jarosław 
Królicki, który wykazał się dużą wiedzą na 
temat szkoły.

Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy 
(plastyczny i literacki),  w których brali udział 
uczniowie z Bęczkowa. Otrzymali oni dyplo-

my oraz bardzo cenne nagrody (odtwarzacz 
MP3, plecaki fi rmy Reebok, farby do malo-
wania na szkle). 

W trakcie imprezy został rozstrzygnięty 
zakład sprzed laty  Walczyk – Bugajski. Pano-
wie założyli się, przed 23 latami, co powstanie 
wcześniej w Bęczkowie: szkoła czy remiza 
strażacka. Oczywiście, szkoła ! Zakład wygrał 

p. Walczyk a przegrany postawił kilka skrzy-
nek... oranżady, którą wypili uczniowie.

Wszystkie dzieci ze szkoły otrzymały upo-
minki - paczki ze słodyczami i niespodzianką. 

Podczas imprezy nie zabrakło wspomnień 
sprzed wielu laty: byłej dyrektor szkoły, obec-
nej prezes Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa 

Wiesławy Juchnowskiej, byłego ucznia SP, 
obecnego wójta gminy Górno Jarosława 
Królickiego, mieszkańca gminy, prof. Cze-
sława Erbera, nauczycielki i autorki mono-
grafi i o Bęczkowie Aliny Waldon, b. prezesa 
SUR, Mariana Kwietnia obecnej dyrektor 
SP, która zaczynała tutaj pracę, właśnie przed 
20 laty, Elżbiety Kasperek.

Jubileusz zaszczycili swoją obecnością 
zacni goście: posłowie na Sejm RP: Henryk 
Milcarz i Przemysław Gosiewski, wice-
marszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław 
Wrzałka,  przewodniczący Rady Powiatu To-
masz Lato i członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego Ryszard Barwinek, gospodarze gminy: 
wójt Jarosław Królicki, przewodniczący 
Rady Gminy Jan Sikora oraz radni i sołtysi. 
Przekazali oni całej społeczności szkolnej gra-
tulacje i serdeczne życzenia w kontynuowaniu 
chlubnych tradycji.

Na koniec imprezy został wniesiony do sali 
tort urodzinowy z fajerwerkami, przy którym  
zrobiono wspólne, pamiątkowe zdjęcie. 

Po części ofi cjalno - artystycznej wszyscy 
zaproszeni goście udali się na ucztę pierogo-
wą.

W związku z obchodami 20 – lecia  szkoły, 
została wydana gazetka - ,,Jednodniówka”, za 
której przygotowanie były odpowiedzialne 
Agata  Pałys i Katarzyna Tarwacka. Gazet-
ka zawiera materiały dotyczące życia szkoły 
w ciągu ostatnich 20 lat, a także wywiady 
i wspomnienia.

Wszystkim osobom które były zaangażo-
wane w pomoc przy obchodach naszego jubi-
leuszu – grono szkolne serdecznie dziękuje.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bęczko-
wie  oraz Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa 
w szczególności pragną gorąco podzięko-
wać sponsorom uroczystości: Zbigniewowi 
Walczykowi, Andrzejowi Czai, Wiesławowi 
Wójcikowi, „Kolpresowi” Kielce za wsparcie 
w organizacji jubileuszu.

  ( Zdjęcia z jubileuszu także na str. 6)
 

Goście jubileuszu oglądają występy młodzieży szkolnej.
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20-lecie szkoły
w Bęczkowie

 „Kieleckie „Trzpioty” zrobiły
furorę swoim akrobatycznym 

występem.

Dyrektor szkoły Elżbieta Kasperek 
i nauczycielki (emerytki) 
oklaskują występy dzieci.

Laureatki konkursu oraz fundator 
nagród Zbigniew Walczyk.

Święto SP w Cedzynie

W dniu urodzin patrona
Zgodnie ze statutem, 14 października Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego 

w Cedzynie już po raz drugi obchodziła Święto Szkoły. Uroczystość ta zbiega się z Dniem 
Edukacji Narodowej, a także z dniem urodzin patrona szkoły. 

Na to szczególne święto licznie stawili się 
zaproszeni goście: wójt gminy Jarosław Królicki, 
przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora, radna 
sołectwa Aneta Dudzik, sołtys Tomasz Tofi l, 
emerytowani pracownicy szkoły. Największą gru-
pę stanowili uczniowie wraz z rodzicami. 

Święto Szkoły jest dniem, w którym nauczy-
ciele i pracownicy otrzymują wiele ciepłych słów 
wdzięczności, kwiaty, a także odznaczenia i nagro-
dy. Doceniając pracę, szczere poświęcenie i serce 
okazywane uczniom, wójt gminy oraz przewod-
niczący rady wręczyli paniom: Joannie Bysiak, 
Małgorzacie Szewczyk – Ziach i Małgorzacie 
Maciocha – Nagrody Wójta Gminy Górno. 

Natomiast panie: 
Halina Grudzień, 
Alina Bugaj 
– Ronduda, Zuzanna 
Pawlik, Alicja 
Jędrzejczyk i Cecylia 
Goworek otrzymały 
Nagrody Dyrektora 
Szkoły. 

– W swojej codzien-
nej pracy nauczycielki 
przekazują Wam, dro-
gie dzieci, największe 
wartości, jakimi są 
miłość do ziemi ojczy-
stej, przyrody, drugiego 
człowieka, przekazują 
Wam również swoją 
wiedzę o świecie, 
nie potrafi ą przejść 
obojętnie obok tych, 
którzy potrzebują pomocy. W dniu dzisiejszym 
tak nagrodzonym paniom, jak i wszystkim pra-
cownikom szkoły bardzo dziękujemy za codzienny 
trud, opiekę, rozwijanie zdolności i zainteresowań. 

Ale chyba najlepszym dla nich podziękowaniem 
będzie obietnica, że dzięki Nim wyrośniecie na 
porządnych ludzi – z tymi słowami do obecnych na 
sali zwróciła się dyrektor szkoły Ewa Krajcarz. 

Spotkanie było również okazją do podziękowa-
nia wójtowi, przewodniczącemu i Radzie Gminy za 
starania mające na celu poprawę warunków pracy i 
nauki w szkole. Dzięki nim, w najbliższym czasie 
zostanie rozbudowany budynek szkoły, powstanie 
sala gimnastyczna i przedszkole. Szczególnie 
gorące podziękowania należą się radnej - Anecie 
Dudzik oraz sołtysowi Tomaszowi Tofi lowi za to, 
że bardzo mocno wspierali działania szkoły, a teraz 
troszczą się o prawidłowy przebieg inwestycji.

Na zdjęciu: W uroczystości wzięli udział: 
wójt gminy Jarosław Krolicki oraz przewodni-
czący Rady Gminy Jan Sikora.

Piękna uroczystość ślubowania klasy I, miała miejsce w Szkole Podstawowej w Kraj-
nie - 17 października 2008 roku. W tym dniu, w sali gimnastycznej, społeczność uczniow-
ska postanowiła przyjąć w swe szeregi tych, którzy 1 września 2008 r., po raz pierwszy 
przekroczyli próg naszej szkoły.

Piękna uroczystość ślubowania klasy I, miała miejsce w Szkole Podstawowej w Kraj-

Ślubowanie pierwszaków w Krajnie

Uroczystość ślubowania od kilkunastu 
lat weszła na stałe do kalendarza ważnych, 
szkolnych uroczystości. Pasowanie organi-
zowane jest zwykle w październiku, kiedy 
mali uczniowie oswoją się nieco z nowymi 
obowiązkami

Impreza składała się z dwóch części: 
artystycznej i ofi cjalnej. W części pierwszej 
klasa zaprezentowała inscenizację, podczas, 
której ,,nowi” uczniowie musieli wykazać 
się wiedzą i wieloma umiejętnościami oraz 
udzielić odpowiedzi na pytania przygotowa-
ne przez starsze koleżanki. Pierwszoklasiści 
pomyślnie zdali ten łatwy dla nich egzamin 
i - zdaniem wszystkich - zasłużyli na miano 
uczniów Szkoły Podstawowej w Krajnie. Po-

tem nastąpiła cześć ofi cjalna. Zgodnie z tra-
dycją, w obecności rodziców, zaproszonych 
gości oraz starszych kolegów, najmłodsi 
uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.”.

Podczas pasowania na uczniów, którego 
dokonał dyrektor szkoły Andrzej Michal-
ski, bohaterowie tej podniosłej uroczystości 
bardzo odświętnie i okazale prezentowali się 
w żakowskich biretach. 

Po pasowaniu na dumnych uczniów cze-
kała jeszcze jedna niespodzianka: upominki, 
ogromny płonący tort i inne łakocie, przygo-
towane przez niezastąpione mamy. 

Małgorzata Kaleta - wychowawczyni 
klasy I
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Rolnicy z gminy Górno na targach w Poznaniu

Przyjemne z pożytecznym
W dniach 3 i 4 października br. grupa 

35 rolników z gminy Górno zwiedzała 
wystawę rolniczą na Międzynarodowych 
Targach „Polagra” w Poznaniu.

W pierwszym dniu Poznań przywitał delega-
cję piękną, słoneczną pogodą, cała grupa udała 
się na Stare Miasto, które urzeka swoim pięk-
nem i urokiem starych zabytkowych kamienic, 
przepięknych fontann i słynnymi poznańskimi 
koziołkami stwarzając niezapomniane chwile.

Wieczorem grupa dotarła na miejsce noc-
legu do schroniska młodzieżowego „Anna” w 
Poznaniu. W drugim dniu rolnicy zwiedzili 
wystawy rolnicze na Międzynarodowych 
Targach Hodowli Zwierząt, Ogrodnictwa i 
Obszarów Wiejskich. W kilkunastu pawilonach 
wystawowych zgromadzono tysiące zwierząt 
hodowlanych

Ciekawość wśród zwiedzających budziły 
i te najmniejsze zwierzątka futerkowe (kró-
liki, nutrie, szynszyle)a także ptactwo (kury, 
kaczki, gęsi, indyki, perliczki), potężne strusie 
afrykańskie zadziwiały swoją dostojnością. W 
następnych halach prezentowane było bydło 
- wszystkie rasy krów mlecznych, bydła raso-
wego. Rolnicy zainteresowani osiągnięciami 
genetyki w hodowli trzody chlewnej tłumnie 
gromadzili się w pawilonach, gdzie prezento-
wano te gatunki. W ofercie dla zwiedzających 
zalazła się również duża gama ras owiec i kóz

Największym zainteresowaniem grupy 
cieszyły się pokazy najpiękniejszych przedsta-
wicieli świata koni hodowlanych. Począwszy 
od najmniejszych koni huculskich do potężnych 
koni zimnokrwistych. Dziewczęta ze szkółek 

jeździeckich zaprezentowały swoje umiejętno-
ści w pokazach jeździeckich.

W kolejnych pawilonach prezentowano wy-
posażenia budynków inwentarskich, maszyny i 
urządzenia do hodowli, pasze, sprzęt rolniczy, 
preparaty weterynaryjne. Miłośnicy kwiatów 
tłumnie gromadzili się przy stoiskach oferu-
jących szeroką gamę kolorowych kwiatów, 
cebulek, krzewów ozdobnych.

Dwa dni spędzone w promieniach jesien-
nego słońca w otoczeniu wspaniałych ekspo-
natów wystawowych zostawiło niezapomniane 
wrażenia. A wszystko to dzięki hojności władz 
gminy a w szczególności wójta Jarosława Kró-
lickiego i przewodniczącego Rady Gminy Jana 
Sikory. Grupa rolników mogła się oderwać od 
codziennych obowiązków i spędzić dwa  dni na 
Targach „Polagra” 2008.

Organizatorzy w imieniu rolników, którzy 
wzięli udział w wycieczce na targi, dziękują 
władzom gminy za sfi nansowanie tego wyjaz-
du.

23 października br., w Szkole Podstawowej w Krajnie, odbył się Turniej Piłki Halo-
wej. Wzięli w nim udział uczniowie klas VI i  młodszych. Na zawody przyjechały drużyny 
ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Górno.

23 października br., w Szkole Podstawowej w Krajnie, odbył się Turniej Piłki Halo-

Młodzi piłkarze z Woli Jachowej - najlepsi !

Rywalizacja była zacięta, ale zawodnicy 
przestrzegali zasad fair - play. Uczestnicy 
dopingowali się nawzajem, panowała wspa-
niała atmosfera. Spośród drużyn wyróżniała 
się jedna - młodzi piłkarze z Woli Jachowej. 
Pokazali przede wszystkim dobrą piłkę pod 

względem umiejętności technicznych. Po-
nadto bardzo dobrze rozumieli się na boisku, 
byli zgrani i grali piłkę ofensywną. Dlatego 
ogólna klasyfi kacja nie była zaskoczeniem: I 
miejsce - Wola Jachowa, II miejsce – Bęcz-
ków, III miejsce – Skorzeszyce.

Marek Woźniak - SP Krajno

„Rozwijam moje dziecięce pasje”

Rządowy program
wyrównywania szans

Jak twierdzą dyrektorzy szkół podstawowych gminy Górno, istnieje potrzeba wspar-
cia edukacyjnego i psychologicznego uczniów, nauczycieli i rodziców w kontekście 
stymulowania rozwoju psychofi zycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I 
– III, a także zadbanie o wzrost świadomości rodziców w zakresie potrzeb rozwojowych 
ich dzieci. 

W związku z tym, od października tego 
roku, osiem szkół podstawowych z  naszej 
gminy realizuje rządowy program wyrównywa-
nia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pt.: 
„Rozwijam moje dziecięce pasje”.

Projekt ten obejmuje oddziały przedszkolne 
oraz klasy od I do III szkół podstawowych gmi-
ny Górno. Jego głównym celem jest wzmocnie-
nie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szko-
ły, rodziny i środowiska lokalnego poprzez:
• Spotkania z psychologiem (warsztaty z 

udziałem uczniów, konferencje dla rodzi-
ców, seminaria dla nauczycieli)

• Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, 
w formach promujących aktywny i zdrowy 
tryb życia, organizowanie zajęć rozwijają-
cych zainteresowania i zdolności – dodat-
kowe zajęcia sportowe pozaszkolne i poza-
lekcyjne (spotkanie z teatrem – warsztaty 
uczniów z aktorem w szkołach, wyjazdy do 
teatru na przedstawienia i lekcje teatralne; 
spotkanie z przyrodą – wyjazd tematyczny 
do Doliny Gadów, prezentacja wspomnień z 
wyjazdów w formie gazetek szkolnych

• Zmniejszanie różnic w jakości usług eduka-
cyjnych między szkołami naszej gminy, a 
szkołami miejskimi
W ramach spotkań warsztatowych z psycho-

logiem uczniowie będą mieli okazję odnaleźć 
swoje dziecięce pasje i realizować własne cele 
życiowe sprzyjające ich rozwojowi. Rodzice 
wezmą udział w konferencjach, których tema-
tyka przyczyni się do wzrostu świadomości na 

temat pojawiających się zagrożeń we współ-
czesnym świecie. W miarę potrzeb otrzymają 
oni wsparcie psychologiczne dla swoich dzieci. 
Seminaria dla nauczycieli będą ukierunkowane 
na kształtowanie osobowości twórczych dzieci 
(wyobraźnię, oryginalność, innowacyjność). 
Dzięki seminariom, nauczyciele wykorzystają 
w swojej pracy wnioski psychologa z zajęć 
warsztatowych przeprowadzonych z dziećmi 
oraz z konferencji rodz

W ramach spotkań z teatrem, uczniowie 
zetkną się bliżej z wybranym obszarem sztu-
ki. Zajęcia będą prowadzili specjaliści z danej 
dziedziny, dzieląc się wiadomościami i umiejęt-
nościami swojej profesji. Swoje doświadczenia 
i odczucia uczestnicy projektu zaprezentują w 
formie prac plastycznych w konkursach szkol-
nych.

      W ramach spotkań z przyrodą, uczniowie 
pojadą do Doliny Gadów, gdzie z przewod-
nikiem zwiedzą egzotarium i wezmą udział 
w warsztatach przyrodniczo – edukacyjnych. 
Swoje wspomnienia zaprezentują w formie 
gazetek szkolnych. 

     Adresatami realizowanego programu jest 
grupa:
• 607 uczniów ze szkół podstawowych w: 

Bęczkowie, Cedzynie, Górnie, Krajnie, 
Leszczynach, Radlinie, Skorzeszycach 
i Woli Jachowej.

• 400 rodziców
• wychowawcy oddziałów przedszkolnych 

i kl. I – III 
     W ramach projektu: ,,Rozwijam moje dzie-

cięce pasje”, w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Skorzeszycach zostały już 
zrealizowane następujące działania:

• spotkanie z rodzicami klas 0 – III w celu 
poinformowania o przebiegu i realizacji 
działań związanych z projektem. W szkole 
zostały rozwieszone plakaty informujące o 
realizacji tego projektu.

• spotkanie klas 0 – III z aktorką,  Ewą Lu-
bacz.

• wyjazd do Teatru Lalki i Aktora ,,Kubuś” na 
przedstawienie pt. ,,Mały Tygrys Pietrek”,

• zwiedzanie Galerii Teatru.
• wykonanie prac plastycznych dowolną 

techniką – najładniejsze zostały wyróżnione 
i nagrodzone oraz wyeksponowane na gazet-
ce szkolnej 



Jak co roku, dzieciaki ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żerom-
skiego w Cedzynie bardzo chętnie przyłączyły się do światowej akcji. 

Wielkie sprzątanie 
najbliższej okolicy, 
pod hasłem „Ziemia 
w Twoich rękach” 
zorganizowała na-
uczycielka przyrody 
p. Katarzyna Kraj-
carz.

Dzieci z klas 
młodszych od I do 
III wraz z klasą „0” 
zajęły się oczyszcza-
niem ze śmieci terenu 

wokół szkoły oraz przystanków autobusowych w Cedzynie. Klasy IV 
– VI miały za zadanie pozbieranie śmieci nad zalewem, w dolinie rzeki 
Lubrzanki, a przede wszystkim w pobliskim lesie. 

Worki zapełniały się w błyskawicznym tempie. Las okazał się 
być prawdziwym wysypiskiem śmieci. Wszędzie leżały porozrzucane 
szklane i plastykowe butelki, puszki po piwie i konserwach. Nawet 
stare, zniszczone ubrania i zużyte pieluszki jednorazowego użytku. Stos 
pełnych worków z każdą chwilą powiększał się, dowodząc jak bardzo ta 
akcja była potrzebna – i jak bardzo my ludzie jesteśmy nieodpowiedzial-
ni, nie szanując wspólnego dobra.

Na zdjęciu: Uczniowie ze SP w Cedzynie „posprzątali świat.”
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15 akcja „Sprzątania Świata”

Czyściej w lasach !

IX Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski

Niezapomniane 
wrażenia...

Idziemy na rajd ! Uczniowie klas IV – VI SP w Skorzeszy-
cach (51 osób) wraz z opiekunami (5 osób) wzięli udział w IX 
Pielgrzymkowym Rajdzie Świętokrzyskim pod nazwą „Bądźmy 
uczniami Chrystusa”. 

Rano, spod szkoły, wyjeżdżamy autokarem do Grzegorzowic. A tu spo-
tkanie wszystkich grup rajdowych oraz błogosławieństwo udzielone przez 
księdza misjonarza i przydzielenie przewodników poszczególnym grupom. 
Ruszamy „Czarnym szlakiem” przez Górę Chełmową i powoli zbliżamy się 
do Nowej Słupi. Po drodze oglądamy najciekawsze zabytki przyrody tego 
regionu, tj. modrzewie. I już wiemy dlaczego nazwa „Szlak modrzewiowy”. 
Liczymy również mrowiska znajdujące się wzdłuż naszej drogi. Jest ich tu 
mnóstwo, a my naliczyliśmy tylko 118. Tak to trasa naszej wędrówki wiodła 
przez 13 kilometrowy „Szlak modrzewiowy” Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego. Z prastarej osady „dymarek” pniemy się pod górę „Drogą Królew-
ską”. I tuż, tuż przed nami Święty Krzyż. Po godzinnym pobycie w Klasztorze 
schodzimy do Nowej Huty - na parking autobusowy. Maszerujemy Puszczą 
Jodłową, która o tej porze roku jest piękna, bo kolorowa. Asfaltowa droga, 
którą idziemy, pokryta jest różnobarwnym kobiercem liści, a ciepłe i prze-
dzierające się przez konary drzew  promyki słońca zachęcają nas do długiej 
wędrówki. Ale my musimy już wracać do szkoły.

„Oby więcej takich pieszych spacerów”. Do zobaczenia za rok, na tym 
szlaku!” – to był nasz wspólny okrzyk na pożegnanie z organizatorami rajdu. 

Celem rajdu był pokłon Relikwiom Krzyża Świętego oraz uczczenie 100-
lecia Oddziału Świętokrzyskiego PTK – PTTK w Kielcach. 

Uczestnicy rajdu

Akcja „Sprzątanie Świata” w tym roku obchodziła swój jubileusz. 
Już po raz 15 można było się do niej przyłączyć. W tym roku jej ha-
słem przewodnim było: „Posprzątajmy polskie lasy”. 

W miejsce spalonych

Nowe przystanki na 
Pętli Świętokrzyskiej

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ustawił, w miej-
sce spalonych przez wandali, dwa nowe przystanki autobusowe 
w Krajnie, przy Pętli Świętokrzyskiej.

Nowe obiekty łudząco przypominają poprzednie: są wykonane 
z drewna, chronią przed deszczem i wiatrem, wewnątrz mają zamon-
towaną ławeczkę. Obok postawiono kosze na odpady.

Mamy nadzieję, 
że tym razem przy-
stanki, dające schro-
nienie oczekującym 
na autobus, postoją 
dłużej i nie staną się 
obiektem chuligań-
skich ekscesów...

Na zdjęciu: 
Nowy przystanek 
na Pętli Święto-
krzyskiej, w Kraj-
nie.

W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie odbyła 
się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Inscenizację 
słowno – muzyczną w wykonaniu uczniów klas II i III przygoto-
wały p. Agnieszka Pela i p. Małgorzata Śliwińska. 

W jesienny nastrój wierszami i piosenkami wprowadzili widzów 
uczniowie klasy III. Dzieci z klasy II wyrecytowały i zaśpiewały 
utwory poświęcone szkole i nauczycielom. Na scenie, jako deko-
racja, stanęły klasowe ławki otoczone jesiennym krajobrazem. Na 
zakończenie wszyscy nauczyciele otrzymali w darze od Pani Jesieni 
(w której postać wcieliła się uczennica kl. III) piękne, czerwone 
jabłka. Pełen kosz dorodnych owoców nieśli dwaj chłopcy z kl. II. 
Akompaniowała p. Iwona Gałkiewicz, sprzęt muzyczny obsługiwał 
uczeń kl. VI – Daniel Dudek.

W hołdzie Papieżowi - Polakowi
W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie miało 

miejsce wzruszające, barwne widowisko słowno – muzyczne przed-
stawiające najważniejsze wydarzenia z życia patrona szkoły Karola 
Wojtyły od narodzin do dnia śmierci. 

Piękna dekoracja wzmagała wrażenia widzów, wśród których 
zasiedli zaproszeni na uroczystość goście - księża z parafi i w Lesz-
czynach – proboszcz  Ryszard Zaborek i kanonik Tadeusz Wojta-
siński.

Na zakończenie, dziękując za wspaniały występ artystyczny, 
głos zabrał ksiądz Ryszard Zaborek i dyrektor szkoły p. Krzysztof 
Kołtun.                        

Program w wykonaniu uczniów z kl. V i VI opracowały katechetki 
– p. Jolanta Domagała i p. Jolanta Gawęcka. Sprzęt nagłaśniający 
i oprawę muzyczną przygotował były uczeń gimnazjum w Górnie, 
obecnie student Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach 
– Wojciech Morawski.

Wieści ze Szkoły 
Podstawowej w Radlinie

Ślubowanie pierwszaków


