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40 dni przed Wielkanocą

Jak przeżywamy 
Wielki Post ?

Polacy nie tylko ochoczo świętują, ale 
niemal równie ochoczo poszczą i pokutują 
(przynajmniej w deklaracjach). Co roku 
dziewięcioro na dziesięcioro z nas dekla-
ruje, że będzie pościć w Środę Popielcową 
i Wielki Piątek, ponad 80 proc., że pójdzie 
do wielkanocnej spowiedzi.
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Z sesji Rady Gminy

Radni zatwierdzili 
budżet na

 2007 rok !
Głównym tematem kolejnej sesji Rady 

Gminy – 21 lutego br. - było uchwalenie 
budżetu gminy na 2007 rok. Decyzja ta 
została poprzedzona dyskusją na temat 
potrzeb gminy i jej poszczególnych sołectw 
oraz analizą projektu dochodów i wydat-
ków z budżetu na komisjach Rady Gminy. 
Wiele kontrowersyjnych uwag zgłoszono 
także na sesji.

Sesję Rady Gminy otworzył prze-
wodniczący rady Jan Sikora, witając jej 

dokończenie na stronie 2

Radni przyjmują budżet gminy na 2007 rok.



GO£OBORZE2

uczestników, z wójtem Jarosławem Królickim 
oraz mieszkańców gminy, głównie z Cedzyny. Po 
zatwierdzeniu porządku obrad, radni przeszli do 
jego realizacji.

Omawiając projekt budżetu gminy na 2007 
rok, wójt zwrócił uwagę na wiele inwestycji w 
nim zawartych. W gminie buduje się: zbiornik 
wyrównawczy w Cedzynie, boisko sportowe w 
Górnie, drogi, chodniki, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Woli Jachowej, oddano do użytku 
pomieszczenia dla gimnazjum w Krajnie. Gmina 
pragnie partycypować w odwodnieniu fragmentu 
drogi krajowej nr 74 w Cedzynie (projekt po-
rozumienia z kieleckim Oddziałem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wysłano do 
Kielc), kontynuowana jest budowa kanalizacji dla 
kolejnych wsi, przygotowywane są projekty pod 
inne ważne obiekty. 

- Budżet jest nie dla mnie, lecz dla mieszkań-
ców – stwierdził na zakończenie J. Królicki, apelu-
jąc o jego przyjęcie.

Szczegółowo projekt budżetu omówił 
skarbnik gminy Henryk Opaliński, wno-
sząc do niego ostatnie poprawki, wynika-
jące z dodatkowych subwencji ogólnej oraz 
oświatowej, a także wyższych dochodów 
gminy.

W dyskusji nad projektem finansowe-
go „rozkładu jazdy” gminy udział wzięli: 
radny Marcin Cedro, przewodniczący 
Komisji Oświaty RG Emil Machul, 
Barbara Raczyńska, odpowiedzialna za 
gminną oświatę, Jan Sikora, radny Hen-
ryk Klimek, sołtys Bęczkowa Danuta 
Jaros, wicewójt Maria Kotomska, radni: 
Małgorzata Stępnik, Piotr Gil i  Miro-
sław Waldon. 

Główny ciężar dyskusji skierowano na 
potrzebę budowy szkoły w Cedzynie: zarówno 
radny tej miejscowości M. Cedro, jak i mieszkańcy 
usiłowali udowodnić, że jest to obiekt niezbędny 
dla tej miejscowości, albowiem obecna szkoła nie 
spełnia wymogów placówki oświatowej. Kontrar-
gumentem był fakt coraz mniejszej liczby dzieci w 
tej placówce: 

- Obecnie uczęszcza tam 91 dzieci – mówił 
Emil Machul - a perspektywy demograficzne nie 
są obiecujące: w ub. roku w Cedzynie przyszło 
na świat tylko siedmioro maluchów. Dla kogo 
więc budować tę szkołę ? Ponadto wielu rodziców 
decyduje się na zapisywanie dzieci do placówek w 
Kielcach.

- Gdyby istniała szkoła z prawdziwego zda-
rzenia, dzieci nie musiałyby jeździć do Kielc – ri-
postowali mieszkańcy Cedzyny, podkreślając, że  
miejscowość ta staje się coraz bardziej atrakcyjna 
dla kielczan, którzy się tutaj budują. 

Jest jeszcze jeden problem: lokalizacja placów-
ki. Należy się z nią wstrzymać do ostatecznego 
wytypowania przebiegu drogi ekspresowej S-74... 
- stwierdzili członkowie Komisji Oświaty.

Z innych problemów podniesiono konieczność: 
udziału gminy w odwodnieniu odcinka drogi nr 
74 w Cedzynie, zbudowania ogrodzenia szkoły 
w Bęczkowie, dowozu niepełnosprawnych do 
ŚDS w Woli Jachowej, budowy chodnika przy 

fragmencie „Małej Pętli” w Krajnie  (od mleczarni 
do Pogorzeli), wykorzystania środków unijnych na 
gminne inwestycje.

Radni przyjęli budżet gminy w zaproponowa-
nym przez wójta kształcie, z poprawkami wniesio-
nymi przez skarbnika. Głosowało za nim 10 rad-
nych, dwóch było przeciw, dwóch się wstrzymało.

Budżet na 2007 rok zakłada: dochody w wy-
sokości 25.191.184 zł oraz wydatki w wysokości 
31.108.578 zł. Deficyt budżetowy, w wysokości 
5.917.394 zł, zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytów - 3.649.006 zł oraz 
pożyczek - 2.268.388 zł.

Najwięcej w budżecie przeznacza się na: 
oświatę i wychowanie: 10.815.000 zł oraz pomoc 
społeczną: 8.557.468 zł, w tym blisko 6,2 mln zł na 
świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego. Na rolnictwo i ło-
wiectwo, głównie na infrastrukturę wodociągową 
i sanitacyjną, odłożono 3.894.900 zł. Transport 
i łączność, m.in. drogi powiatowe i gminne, po-
chłoną 2.027.000 zł.

Na 15 zadań inwestycyjnych przeznaczono 
w bieżącym roku 703.000 zł. Ustalono dochody 
w kwocie 140.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 
w wysokości 195.990 zł, w tym 55.990 zł, nie 
wykorzystane w roku 2006, na realizację zadań 
określonych w programach walki z alkoholizmem 
oraz narkomanią.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczono kwotę 
1.394.459 zł.

Po przyjęciu budżetu rada podjęła kilka innych 
uchwał, m.in.  w sprawach:

- powołania komisji inwentaryzacyjnej, której 
zadaniem jest komunalizacja mienia gminy. W jej 
skład weszli: Andrzej Czaja, Emil Machul i Jan 
Sikora,

- wyboru dodatkowego delegata do Związku 
Gmin Gór Świętokrzyskich – został nim Jan Si-
kora,

- wykupu działek w Skorzeszycach pod 
oczyszczalnię ścieków – o łącznej pow. 2 ha, za 
100.000 zł

- wydzierżawienia nieruchomości w Cedzynie 
dla Polskiego Związku Hodowli Gołębi Poczto-
wych,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków - piszemy o tym 
oddzielnie, 

- regulaminu określającego wysokość i szcze-
gółowe warunki przyznawania dodatków nauczy-
cielom,

- zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2007 r.,

- zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Gminy.

W interpelacjach głos zabrali: Dorota Kot, 
Małgorzata Stępnik, JerzyJanus, Cecylia Kraw-
czyk, Tadeusz Kaleta, Marcin Cedro, Emil Ma-
chul, Jan Zielonka, Mirosław Waldon, Danuta 
Jaros i Edward Waldon, podnosząc sprawy gmi-
ny i swoich sołectw. Dotyczyły one m. in..: zamon-
towania progów obniżających prędkość pojazdów 
przy skrzyżowaniu dróg obok kościoła w Górnie, 
wykonania oświetlenia w osiedlu Górno, budowy 
drogi gminnej, dojazdowej do pól w m. Górno 
Zawada - Górno Bór, konieczności uruchomienia 
kursów BUS-a z Krajna - przez Górno - do Kielc 

(dojazd do UG i ośrodka zdrowia), odwod-
nienia drogi powiatowej Wola - Jachowa 
- Skorzeszyce oraz w samych Skorze-
szycach, przy posesji p. Osucha, braku 
połączenia z Kielc do Skorzeszyc - po 
godz. 22.00, poprawy bezpieczeństwa na 
drodze w Krajnie: od kościoła do sklepu, 
przyłączy kanalizacyjnych w Górnie - 
Parcelach, budowy progów zwalniających 
w Cedzynie (przy „Andżelinie”), wyko-
nania oświetlenia w Cedzynie  - Górze,  
projektu kanalizacji w Cedzynie oraz usta-
wienia tablic informacyjnych w tej miej-
scowości, budowy dywanika asfaltowego 
na drodze w Skorzeszycach, oświetlenia 
przystanków w Bęczkowie, ustawienia 
wiaty przystankowej w Bęczkowie – Ni-
wach, remontu drogi w Podmąchocicach, 

zamontowania lustra drogowego na skrzyżo-
waniu oraz założenia lampy oświetleniowej 
w tej miejscowości.

Do problemów tych ustosunkował się wójt 
gminy, obiecując zajęcie się wnioskami realnymi 
do wykonania.

Przewodniczący RG Jan Sikora zapoznał 
radnych z pismem „Kolportera” w sprawie 
przekształcenia działek przy zalewie na tereny 
budowlano-usługowe, z zapleczem rekreacyjnym. 
Tematem tym zajmowały się Komisja Rolnictwa 
i Komisja Gospodarki Komunalnej RG, które 
uznały, iż część działek (50%) można przekształcić 
na budowlane, co powinno zaaktywizować ten te-
ren pod względem inwestycji. Do tematu rada wró-
ci podczas zatwierdzania planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

Przewodniczący rady odczytał również pismo 
jednego z mieszkańców, dotyczące przekształcenia 
terenów w Skorzeszycach na działki budowlane. 
Za inicjatywą tą opowiedział się skarbnik gminy, 
motywując to opłatami adiacenckimi, które wzbo-
gacą budżet gminy. Sprawą powinna się zająć, 
zdaniem skarbnika, Komisja Ładu RG.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję za-
mknięto.

Na zdjęciu: Sołtysi na sesji budżetowej.
  Jerzy Kosowski

Z sesji Rady Gminy

Radni zatwierdzili budżet na 2007 rok !
dokończenie ze strony 1
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Wybrano inkasentów podatkowych
Komunikacja na cenzurowanym

Z sesji Rady Gminy - 6 marca br.

Okres liturgiczny Wielkiego Postu jest 
przygotowaniem wiernych do pełnego i owoc-
nego przeżycia Święta Wielkiej Nocy. Jest to 
pamiątka czterdziestodniowego postu Jezusa 
na pustyni przed męczeńską śmiercią i Zmar-
twychwstaniem. Chrześcijanie, na wzór Jezusa, 
czynią podobnie powstrzymując się w okresie 
Wielkiego Postu od dań mięsnych i alkoholu.

Liturgiczny okres Wielkiego Postu rozpo-
czyna się w Środę Popielcową, która nazwę 
swą przyjęła z obrzędu posypywania popiołem 
głów grzeszników. Jest to zewnętrzny znak 
rozpoczęcia publicznej pokuty. Nie wszyscy 
wierni mogą brać w tym dniu udział w liturgii 
parafialnej. Wielu z nas pracuje. Dlatego  po-
święcony popiół można zabrać do domu. 

Welki Post nazwę swą zawdzięcza przede 
wszystkim praktykom pokutnym wiernych, po-
nieważ posty obok modlitwy i spowiedzi, zaj-
mowały poczesne miejsce. Dawniej pokarmów 
mięsnych nie spożywano przez cały Wielki 
Post, nie używano nawet tłuszczów zwierzę-
cych. Wierność tej praktyce była tak daleko 
posunięta, że gospodynie w Środę Popielcową 
wypalały patelnie i inne naczynia kuchenne, by 
w nich nie pozostała nawet odrobina tłuszczu. 

W pierwszych wiekach kościoła post przed-
wielkanocny trwał krótko i był bardzo surowy. 
W połowie trzeciego wieku  poszczono tydzień. 
W późniejszym okresie zaczęto wydłużać post  
do czterdziestu, pięćdziesięciu, a nawet sie-
demdziesięciu dni. Ostatecznie praktyka postu 
przedwielkanocnego została ujednolicona w 
całym kościele przez papieża św. Grzegorza 
Wielkiego w VI wieku i objęła okres czter-
dziestu dni.

Z przeżywaniem Wielkiego Postu jest 
nierozłącznie związana Droga Krzyżowa. Od-
prawiana zazwyczaj w każdy piątek Wielkiego 
Postu, a szczególnie uroczyście w Wielki Pią-
tek. Ważnym nabożeństwem wielkopostnym są 
też „Gorzkie Żale’”. W niedzielne popołudnia, 
przed wystawionym uroczyście Najświętszym 
Sakramentem, wierni śpiewają rzewne hymny 
i o treści pasyjnej. 

Obecnie nikt już nie wymaga jak kiedyś, 
żeby człowiek chodził smutny, ze spuszczo-
ną głową i jadł przez 40 dni ziemniaki ze 
śledziem. Bardziej chodzi teraz o postano-
wienie bycia lepszym, wyrzeczenie, ducho-
wą odnowę.

Niektórzy z nas robią sobie wielkanocne 
postanowienia. Nie piją w tym czasie al-
koholu, nie jedzą słodyczy lub ograniczają 
oglądanie telewizji. Jednak tylko nieliczni 
powstrzymują się od spożywania pokarmów 
mięsnych przez całe 40 dni. Najczęściej 
ograniczamy się tylko do piątku. Rzadko 
też przestrzegamy reguły, że w wielkopostne 
piątki należy jeść tylko trzy razy dziennie, 
w tym raz do syta. A takich, którzy w tym 
dniu spożywali jedynie chleb i wodę można 
szukać ze świecą.

A może właśnie Wielki Post jest dobrym 
momentem na to, by zatrzymać się na chwilę 
i zastanowić nad sensem naszego życia ?

Jak przeżywamy
Wielki Post ?
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Zarządzenie poboru w drodze inkaso zobowiązania pieniężnego podatków, ustalenie 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia – to główny temat kolejnej sesji Rady Gminy 
– 6 marca br.

- Po wyborach sołtysów zaistniała pilna 
konieczność zwołania sesji, by zatwierdzić 
inkasentów podatkowych – stwierdził na 
wstępie obrad przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikora. Szef rady powitał następnie 
uczestników sesji w wójtem gminy Jarosła-
wem Królickim oraz przegłosował porządek 
obrad z poprawkami wójta, dotyczącymi 
porozumień: ze Starostwem Powiatowym 
w sprawie przebudowy drogi Bieliny Ka-
pitulne – Leszczyny oraz z kieleckim Od-
działem GDDKiA w sprawie remontu drogi 
krajowej nr 74 w Cedzynie.

Rada przyjęła uchwały w sprawach:
- zarządzenia poboru w drodze inkaso 

łącznego zobowiązania pieniężnego podat-
ków, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia. 

Na inkasentów powołano: w Bęczkowie 
– Danutę Jaros, Cedzynie – Tomasza 
Tofila, Górnie – Franciszkę Grzegolec, 
Górnie Parcele – Teresę Szlufik, Krajnie I 
– Cecylię Krawczyk, Krajnie II – Marzenę 
Jamrożek, Krajnie Parcele – Wiesława 
Jamrożka, Krajnie Zagóra – Józefa Go-
łucha, Leszczynach – Mariannę Anioł, 
Podmąchocicach – Edwarda Waldona, Ra-
dlinie – Janusza Bednarza, Skorzeszycach 
– Aleksandrę Janus oraz w Woli Jachowej 
– Stanisława Cedro. 

Wynagrodzenie inkasentów pozostało na 
poprzednim poziomie – 10 % od zebranej 
kwoty podatków.

- zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – polegającej na wpro-
wadzeniu własnej obsługi kasowej GOPS,

- podpisania porozumień: ze Starostwem 
Powiatowym na przebudowę drogi Bieliny 
Kapitulne – Leszczyny oraz z Oddziałem 
GDDKiA – na remont drogi krajowej nr 74 
w Cedzynie – piszemy nt. oddzielnie.

W informacji z działalności między se-
sjami rady, wójt skupił się na ocenie zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych rad sołeckich 
i sołtysów. Wójt uczestniczył w każdym 
zebraniu, w 13 sołectwach, na których 
mieszkańcy podnosili najpilniejsze problemy 
swoich miejscowości. Dotyczyły one głów-
nie: kanalizacji, poprawy stanu dróg powia-
towych i gminnych, budowy chodników, od-
wodnienia dróg, budowy szkoły w Cedzynie, 
organizacji przedszkola gminnego, lokaliza-
cji oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, 
itp. Wójt złożył gratulacje nowo wybranym 
sołtysom, życząc im sukcesów w społecznej 
służbie w interesie mieszkańców wsi. 

Wójt wziął udział w zebraniu sprawoz-

dawczym OSP w Górnie – piszemy nt. 
oddzielnie.

W interpelacjach głos zabrali: Marian 
Grzegolec Jerzy Janus, Tomasz Tofil, Da-
nuta Jaros, Teresa Szlufik, Edward Wal-
don, Jan Zielonka, Małgorzata Stępnik, 
Emil Machul, Cecylia Krawczyk, Henryk 
Klimek, Andrzej Czaja, Jan Sikora, Sta-
nisław Cedro i Marcin Cedro, podnosząc 
problemy gminy oraz swoich miejscowości. 
Dotyczyły one m.in.: poprawienia jakości na-
kazów podatkowych (na bardziej czytelne), 
uposażenia oraz zakupu teczek dla sołtysów, 
likwidacji trzciny (za tamą zalewu w Cedzy-
nie), grożącej pożarem, wałęsających się 
psów w Skorzeszycach, wymiany eternitu na 
dachach (czy będzie rekompensata unijna ?), 
selekcji tematów podczas szkoleń rolników 
(za dużo tematów na raz), regulacji mostka za 
stacją paliw w Górnie Parcelach, oświetlenia 
przystanku autobusowego przy cmentarzu 
w Górnie, remontu dróg w Podmąchocicach 
i Skorzeszycach, środków dla spółek wod-
nych, oświetlenia drogi w Woli Jachowej.

Totalnej krytyce poddano jakość usług 
świadczonych przez kierowców BUS-ów. 
Główne zarzuty, to: nie przestrzeganie 
rozkładów jazdy, zatrzymywanie się w 
miejscach niedozwolonych, co grozi nie-
bezpieczeństwem podróżnych,  zbyt duża 
liczba przewożonych pasażerów (ludzi wozi 
ich się jak „śledzie w beczce”), wulgarne 
zachowanie się kierowców itp. Dyskutanci 
żądali weryfikacji kierowców BUS-ów ob-
sługujących gminę oraz większej kontroli ze 
strony policji. Poproszony na sesję nowy kie-
rownik Posterunku Policji w Górnie – sierż 
sztab. Andrzej  Słoma przyrzekł, że BUS-y 
częściej będą kontrolowane, a w przypadku 
przeładowania, kierowcy poniosą odpowied-
nią karę !

Ustosunkowując się do tego tematu, 
przewodniczący rady Jan Sikora podkreślił, 
że transport mieszkańców jest zadaniem wła-
snym gminy i musi ona zrobić wszystko, by 
komunikacja funkcjonowała normalnie.

Do pytań zgłoszonych w tym punk-
cie  odniósł się wójt gminy, informując, iż 
niebawem Komisja Ładu i Porządku RG 
dokona przeglądu gminy pod względem 
spraw komunalnych i jej sugestie zostaną 
uwzględnione w bieżącej pracy Urzędu Gmi-
ny. Wójt obiecał zając się także  pozostałymi 
wnioskami.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję 
zamknięto.

  Jerzy Kosowski
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Cedzyna odetchnie !
Jest porozumienie na przebudowę drogi 74

Długotrwałe zabiegi o przebudowę niebezpiecznego odcinka drogi krajowej nr 74 
w Cedzynie, gdzie dochodziło do licznych wypadków (także śmiertelnych) zostały na-
reszcie uwieńczone powodzeniem: wójt gminy Górno podpisał ostatnio porozumienie z 
kieleckim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na remont drogi 
krajowej w Cedzynie, na odcinku prawie 4 kilometrów.

Jak wynika z porozumienia, GDDKiA 
wykona:

- remont drogi krajowej nr 74 obejmujący 
roboty w pasie drogowym, w tym: budowę 
obustronnych chodników, zatok autobu-
sowych, azyli dla pieszych, oznakowania 
poziomego oraz urządzeń odwadniających 
drogę,

- dokumentację techniczną,
- przeprowadzi procedurę przetargową na 

wybór wykonawcy zadania,

- zapewni nadzór inwestorski i obsługę 
laboratoryjną w trakcie realizacji zadania.

Do obowiązków gminy Górno należy:
- opracuje w trzech częściach projektu 

odwodnienia, obejmującego odprowadzenie 
wód od granicy pasa drogowego w trzech 
odcinkach drogi,

- uzyska we własnym zakresie zgode 
właścicieli nieruchomości w formie umów 
na budowę rowów oraz ich użytkowanie 
i konserwację,.

- Przeprowadzi procedurę dotyczącą uzy-
skania pozwoleń wodnoprawnych.

Z uwagi na okoliczność, iż GDDKiA 
przystąpi do robót przed docelowym rozwią-
zaniem problemu odwodnienia, gmina zobo-
wiązała się do przejęcia ryzyka związanego 
z brakiem odwodnienia poza pasem drogo-
wym i ponoszeniem odpowiedzialnosci cy-
wilnej za wszelkie szkody z tego tytułu.

Podpisane porozumienie ma niezwykle 
ważne znaczenie ze względów społecznych: 
o przebudowe drogi w Cedzynie od blisko 
dwóch lat walczyli mieszkańcy tej miejsco-
wości, pragnący zapewnić bezpieczeństwo  
sobie i swoim dzieciom. Olbrzymi ruch na 
trasie z Kielc do Lublina oraz brak odpowied-
nich zabezpieczeń na drodze był przyczyną 
licznych wypadków i kolizji drogowych, 
w których ginęli ludzie. Przebudowa tej trasy 
w Cedzynie daje nadzieje, że te problemy się 
nareszcie skończą.      

 (Kos.)
 

Druhowie z OSP w Górnie
podsumowali dorobek

Rok wytężonej służby

Bardzo pracowicie upłynął miniony rok strażakom z OSP w Górnie. Mówiono o tym 
podczas zebrania sprawozdawczego - 4 marca br., w miejscowej remizie. 

Gośćmi  druhów z Górna byli m.in.: wójt 
gminy Jarosław Królicki, zastępca komendan-
ta miejskiego PSP w Kielcach bryg. Zdzisław 
Kuźdub, naczelnik wydziału technicznego KW 
PSP – st. kpt. Marek Ziębiński oraz prezes ZG 
OSP Wiesław Kaleta.

Sprawozdanie z minionego okresu przed-
stawił naczelnik OSP – Stanisław Synowiec: 
w 2006 roku jednostka z Górna była wzywa-
na 157 razy do różnych akcji ratowniczych, 
w tym 67 razy do pożarów, 60 – do miejsco-
wych zagrożeń i wypadków drogowych oraz 21 
razy do zabezpieczeń na terenie Kielc. 47 razy 
nasi ochotnicy wyjeżdżali poza teren gminy: ga-
sili pożary m.in. Zakładów Mięsnych „Hochel” 
w Micigoździe, Zakładu Produkcji Styropianu 
„Megaterm” w Kielcach, wspomagali straża-
ków zawodowych z Kielc, gaszących pożar 
torfu w Białogonie. Najbardziej niecodzienna 
akcja, to zderzenie samochodu osobowego 
z traktorem przewożącym ule z pszczołami, 
gdzie trzeba było zbierać rozbite roje tych 
owadów. 

Najbardziej wyróżnili się przy tych akcjach 
druhowie: Marian, Krzysztof i Zdzisław 
Grzegolcowie, Józef  Piotrowski, Józef Mo-
rawski, Kazimierz Sobieraj, Paweł Stępień, 
Czesław Murawski i Marcin Siciarski, którzy 
uczestniczyli w akcjach od 36 do 126 razy. 
Rekordzistą jest Stanisław Synowiec – 150 
wyjazdów do różnych akcji.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich straża-
ków oraz pomocy finansowej gminy, dokończo-

no remont strażnicy w Górnie, odwodniono ten 
obiekt i założono specjalną opaskę. Wyłożono 
także kolorową kostką plac przed strażnicą. 
I największy sukces: udało się zakupić samo-
chód ratownictwa technicznego „gazela” warto-
ści prawie 120 tys. zł (piszemy na ten temat od-
dzielnie). Ponadto zakupiono: pompę pływająca 
„niagara”, zestaw R-1 z tlenem, radiotelefon 
samochodowy, wentylator, kombinezony spe-
cjalistyczne oraz ubrania koszarowe.

OSP brała udział także w uroczystościach 
kościelnych i gminnych, nie zapomniano o bie-
żącym szkoleniu strażaków.

Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie 
pomoc władz gminnych, PSP, prezydenta mia-
sta Kielce, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW, którym naczelnik serdecznie 
podziękował.

Dzięki swojej aktywności, OSP wpisała się 
na listę najlepszych jednostek w pow. kielec-
kim oraz woj. świętokrzyskim, co podkreślili 
przedstawiciele PSP z Kielc. Także wójt gminy 
podziękował strażakom z Górna za ich oddanie 
i pomoc niesioną mieszkańcom w chwilach 
zagrożeń.

Ochotnicy z Górna przyjęli plan najważ-
niejszych przedsięwzięć w roku 2007. Należą 
do nich m.in.: ogrodzenie strażnicy od strony 
zachodniej i południowej, powołanie młodzie-
żowej drużyny dziewcząt (są  już chętne !) oraz 
zorganizowanie obchodów 85 rocznicy powsta-
nie OSP w Górnie. 

(Kos.)

Przebudowa 
drogi Bieliny 

Kapitulne
 - Leszczyny

Ze Starostwem Powiatowym

Wójt gminy Górno podpisał ostatnio 
porozumienie ze Starostwem Powiatowym 
w Kielcach na przebudowę drogi powiato-
wej z  Bielin Kapitulnych przez Porąbki 
- Krajno II - do Leszczyn.

Jak wynika z tego dokumentu, gmina 
zapewni dokumentację techniczną na prze-
budowę tego odcinka drogi, zaś Starostwo 
przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie 
projektu z funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej, ogłosi i przeprowadzi przetarg na 
realizację inwestycji.

Finansowanie: gmina Górno pokryje 
w całości koszty opracowania dokumentacji 
technicznej oraz połowę realizacji inwestycji. 
Udział gminy w finansowaniu tej inwestycji 
zostanie pomniejszony o 50 % wartości do-
kumentacji technicznej.

Strony zobowiązały się do zapewnienia 
środków na realizację tego zadania w swo-
ich budżetach. Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy radni przyjęli to porozumienie do 
akceptującej wiadomości. 

(J.)



GO£OBORZE20.03. - 20.04.2007 r. 5

10 gmin z rejonu Gór Świętokrzyskich 
szykuje dużą inwestycję wodno - kanaliza-
cyjną, obejmującą m.in. budowę około 200 
kilometrów sieci wodociągowej w najbar-
dziej ubogim w wodę rejonie Łysogór. 

W tej sprawie marszałek Adam Jarubas 
spotkał się ostatnio z szefami samorządów ze 
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich oraz 
z prezesem Związku Markiem Krakiem. 
W spotkaniu wziął udział wójt naszej gminy 
Jarosław Królicki.

Projekt przygotowany przez Związek 
Gmin Gór Świętokrzyskich opiewa na około 
86 milionów złotych. Za te pieniądze pla-
nowana jest budowa około 200 kilometrów 
sieci kanalizacyjnej oraz 80 kilometrów 
wodociągów w gminach: Bodzentyn, Bieli-
ny, GÓRNO, Masłów, Łagów, Suchedniów, 
Łączna, Zagnańsk, Nowa Słupia i Waśniów. 
W tym także w tych miejscowościach, w któ-
rych mieszkańcy bardzo dotkliwie odczuli 
braki wody podczas ubiegłorocznej suszy. 

Samorządy chcą, by projekt finansowany 
był z unijnego Funduszu Spójności, w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. – Jeśli ten duży projekt uda-
łoby się sfinansować z unijnego Funduszu 
Spójności, mielibyśmy więcej pieniędzy 
w naszym Regionalnym Programie Opera-
cyjnym  na finansowe wsparcie innych, może 
mniejszych, ale również istotnych przedsię-
wzięć – podkreślił marszałek województwa. 

Woda dla gmin

200 km sieci kanalizacyjnej, 
80 km wodociągów

W lesie, k. Skorzeszyc, 19 lutego br.  nieznani sprawcy porzucili sześć metalowych be-
czek z nieznaną substancją. W nocy, na 20 lutego br., „dorzucono” tam kolejne 4 beczki 
oraz 6 worków prawdopodobnie ze skażoną ziemią. Niebezpieczne miejsce zabezpieczyli 
strażacy z OSP w Górnie, o fakcie tym powiadomiono wójta gminy.

Co zawierały beczki ? Miało to ustalić „Hydrotechnika” Spółka z o.o. z Kielc, która zabrała 
beczki oraz worki z ziemią. Koszt utylizacji tych szkodliwych substancji obciąży, niestety, 
gminę. Będzie to kosztowało budżet ok. 12,5 tys. zł.  Do czasu zamknięcia numeru, kielecka 
firma nie ustaliła co znajduje się w beczkach.   (J.)

Na zdjęciu: tajemnicze beczki w lesie k. Skorzeszyc.

Beczki z tajemniczą substancją 
w lesie k. Skorzeszyc

Uwaga, trucizna?

         
L.p. Sołectwo

Wpływy zp od 
osób fiz.

Wpływy od osób 
prawnych

Podatek od 
środków
transport.

Wpływy podatko-
we razem

Udziały w podatkach 
dochodowych

Subwencja ogólna 
wg liczby miesz-

kańców

Razem 
sołectwo

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Bęczków 38.231 16.435 2.896 57.562 205.577 527.864 791.003
2. Cedzyna 57.406 171.756 20.883 250.045 164.833 423.244 838.122
3. Górno 119.111 200.244 86.925 406.280 257.208 660.438 1.323.926
4. Górno Parcele 24.334 2.879 4.828 32.041 71.864 184.526 288.431
5. Krajno I 30.575 101 7.047 37.723 93.099 239.051 369.873
6. Krajno II 40.124 - 55.615 95.739 98.125 251.956 445.820
7. Krajno Parcele 24.004 374 21.772 46.150 76.741 197.050 319.941
8. Krajno Zagórze 15.024 - 628 15.652 64.557 165.764 245.973
9. Leszczyny 50.309 44.831 11.797 106.937 164.388 422.101 693.426
10. Podmąchocice 5.348 - 4.230 9.578 25.240 64.810 99.628
11. Radlin 65.897 519 30.880 97.296 230.669 592.294 920.259
12. Skorzeszyce 32.398 93 10.334 42.825 201.998 518.674 763.497
13. Wola Jachowa 41.658 1.350 34.968 77.976 200.255 514.198 792.429

wspólne* - 362.125 - 362.125 362.125
         Razem 544.419 800.707 292.803 1.637.929 1.854.554 4.761.970 8.254.453

Na prośbę mieszkańców Cedzyny, zgłoszoną podczas zebrania wiejskiego, publikujemy wykaz wpływów z podatków, z poszczególnych 
solectw, do budżetu gminy w roku 2006.

*wspólne:

- ZEORK - 168.313; TPSA -  92.386; ZUK Górno  -  83.929; Nadleśnictwa - 10.833; ZOZ - 3.653; GS Bieliny - 3.011

Wpływy z podatków za rok 2006
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Uczniowie z gimnazjów rozegrali zawody 
z Gminnego Kalendarza Sportowego:
1. w Górnie – drużynowy turniej tenisa stołowe-

go, w którym wśród dziewcząt zwyciężyła 
drużyna z Woli Jachowej (op. T. Krzysiek/
J.Ksel), drugie miejsce – Gimnazjum w Gór-
nie. W kategorii chłopców I miejsce – Górno 
(op. W. Możdżonek/J. Kaleta) a II miejsce 
– Gimnazjum w Woli Jachowej.

2. w Radlinie – turniej szachowy: I miejsce 
Gimnazjum w Górnie, II miejsce – Wola 
Jachowa

3. w Bęczkowie – turniej siatkówki: I miejsce 
chłopcy z Woli Jachowej, II miejsce Górno, 
wśród dziewcząt – I miejsce Gimnazjum 
Wola Jachowa, II miejsce – Bęczków (op. 
B. Lubacha).

 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum w Górnie, uprawiający tenis stołowy, 
w ostatnim okresie odnieśli znaczące sukcesy 
w tej dyscyplinie. 

W szkole są do dyspozycji na stałe 2 stoły do 
tenisa, na których uczniowie mają możliwość 
gry przed lekcjami, po lekcjach i na każdej 
przerwie. Zajęcia UKS-u prowadzą: Marzena 
Pawlik, Jarosław Kaleta i Waldemar Moż-
dżonek, którzy w ramach Szkolnych Igrzysk 
Sportowych, dodatkowo jeszcze przeprowadzą 
comiesięczne turnieje w grach indywidualnych 
z nagrodami i punktacją całoroczną.

I tak: uczennice SP Górno: Katarzyna Moż-
dżonek i Patrycja Gajewska wygrały Gminne 
Drużynowe Zawody w Woli Jachowej, a potem 
w Bilczy zajęły II miejsce na zawodach powia-
towych, awansując do zawodów wojewódzkich. 
Zawodniczki te również odnoszą sukcesy indy-
widualnie: K .Możdżonek w Turnieju Mikołaj-
kowym w Masłowie zajęła III miejsce, P. Ga-
jewska – IV m., Na zawodach ligi powiatowej 
w Bilczy Kasia zajmowała kolejno następujące 
miejsca: II, III, i I a Patrycja VI, VI i IV co w 
punktacji drużynowej dawało II i I miejsca. 
Obydwie zawodniczki zakwalifikowały się do 
Turnieju Masters.

Chłopcy z SP Górno: Przemek Sodel 
i Dominik Kubiec w zawodach gminnych zaję-
li III miejsce, w Turnieju Mikołajkowym w Ma-
słowie: I miejsce zajął P. Sodel a IV D. Kubiec. 
Uczestniczyli również w turniejach ligowych w 
Bilczy i do Turnieju Masters zakwalifikował się 
P. Sodel (D.Kubiec zachorował).

Uczniowie gimnazjum w Górnie: Adrian 
Matuszewski, Marcin Chaba zajęli I miejsce 
w gminnym turnieju w Górnie, a następnie 
zajęli V miejsce w zawodach powiatowych 
w Bilczy. W Turnieju Mikołajkowym Krzysz-
tof Gała zajął III miejsce.

Uczennice Gimnazjum w Górnie: Iwona 
Możdżonek, Anita Jarząbek zajęły II miejsce 
w gminie i V w zawodach Powiatowych (I. 
Możdżonek, Agnieszka Anioł). Turnieju Miko-
łajkowym Iwona Możdżonek zajęła III miejsce.

Opracował: Waldemar Możdżonek

Ze sportu szkolnego

Sukcesy tenisistów 
stołowych z Górna

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w  Skorzeszycach III  odbył się Gminny Kon-
kurs „Mądry Dzieciak”. Konkurs był skierowa-
ny do uczniów klas trzecich szkół podstawowych 
z gminy Górno. Każdą  szkołę reprezentowało 
dwóch najlepszych uczniów z klasy trzeciej.

 Dyrektor szkoły Maria Pindral powitała 
wszystkich bardzo serdecznie. Następnie wicewójt 
Maria Kotomska, wspólnie z komisją, dokonali 
otwarcia zestawów z pytaniami. 

Test ułożyła Katarzyna Pluta ze Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach.  

Zwycięzcą konkursu została Maria Sańpruch  
ze Szkoły Podstawowej w Leszczynach, a drugie 
miejsce zajął uczeń Michał Kowalczyk ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach.

Patronat nad konkursem objął wójt gminy 
Jarosław Królicki, któremudyrektor SP w 
Skorzeszycach składa podziękowanie za pomoc 
i wsparcie finansowe w zorganizowaniu tego 
współzawodnictwa.  

Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na poczęstunek, najlepsi ucznio-
wie dostali upominki. 

Konkurs „Mądry 
Dzieciak”

Kolejne spotkanie mieszkańców gminy, 
zainteresowanych organizacją i rozwojem 
swoich małych firm, odbędzie się 12 kwietnia 
br. w godz.: 9.00 – 12.00, w sali konferencyj-
nej UG w Górnie.

Na spotkanie przyjedzie przedstawiciel 
Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego w Kielcach, który mówić będzie o 
tym, jak założyć własną firmę,  jak pozyskać 
środki unijne na tę działalność itp. 

Poprzednie spotkanie na ten temat 
-  5 marca br. - udowodniło, że jest zapotrze-
bowanie na takie szkolenia. Gdyby się ono 
utrzymało, ŚARR jest w stanie uruchomić 
stały punkt konsultacyjny w naszej gminie.

Ważne dla
przedsiębiorczych

8 marca - Dzień Kobiet - różnie postrzegane i komentowane jest to święto, nie mniej 
jednak nie jest chyba niczym złym, skoro potrafi przynieść odrobinę radości i uśmiechu 
u przedstawicielek płci pięknej.

Męski... „Kopciuszek”
Dzień Kobiet w Górnie

Właśnie sprawienie radości i wywołanie 
uśmiechu u pań nauczycielek i koleżanek ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górnie 
miało na celu przygotowanie i wystawienie przez 
uczniów ze szkolnego koła teatralno – literackiego 
z Gimnazjum w Górnie niecodziennej inscenizacji 
„Kopciuszka”. Nie byłoby w niej może i nic dziw-
nego i szczególnego, gdyby po pierwsze nie była 
w wersji „na wesoło”, a po drugie, że wszystkie 
role w przedstawieniu odgrywali przedstawiciele 
płci brzydkiej. 

W rolę Kopciuszka i to doskonale wcielił się 
uczeń klasy II „c” Jakub Bujak. Oczywiście, 
pojawiły się poprzebierane i wróżka (Mateusz 
Kowalski), macocha (Arkadiusz Grzegolec) 
i przyrodnie siostry (Arkadiusz Siarek i Samuel 
Borek). Były też kandydatki na żonę dla księcia 
(Łukasz Siarek, Michał Dybka, Marcin Mrozik, 
Mateusz Toporek, Mariusz Błaszczyk). Nie 
zabrakło również i ról męskich (Marcin Cygan, 
Szymon Szlufik, Sylwester Zieliński). 

Młodzi, szkolni artyści wspaniale poradzili 
sobie z tym trudnym wyzwaniem. Doskonale pa-

rodiowali kobiece ruchy i gesty, nie mieli też więk-
szych problemów z odpowiednią modulacją głosu. 
Warto również wspomnieć, że stroje, zwłaszcza 
balowe, przyćmiły niejeden profesjonalny pokaz 
mody.  

Widzowie przez ponad pół godziny byli 
świadkami niezwykle zabawnego widowiska. Co 
i rusz wybuchały salwy śmiechu. Na zakończenie 
wszyscy występujący otrzymali zasłużone brawa. 
Po występie każdy, kto tylko dysponował aparatem 
fotograficznym, chciał sfotografować się z boha-
terami przedstawienia, zwłaszcza z przeuroczymi 
„bohaterkami”. 

                  Robert Piotrowski
Na zdjęciu: Scena finałowa spektaklu.. 
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Piękny prezent otrzymali ostatnio strażacy z OSP w Górnie: jest to samochód ratow-
niczo - gaśniczy „gazela”, którego akt przekazania odebrali na uroczystości w Komen-
dzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach: naczelnik OSP Stanisław Synowiec oraz prezes OSP 
w Górnie Krzysztof Grzegolec.

Nowy nabytek OSP w Górnie

Z „gazelą” do pożarów
i wypadków !

Akt przekazania samochodu naszym strażakom wręcza wicewojewoda Lech Janiszewski.

Nowy nabytek OSP w Górnie prezentują: prezes OSP Krzysztof Grzegolec
oraz naczelnik- Stanisław Synowiec.

Samochód kosztował 120 tys. zł, a w 
jego zakupie partycypowali: Zarząd Główny 
ZOSP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska, OW ZOSP w Kielcach oraz Urząd 
Gminy w Górnie (20 tys. zł).

Jednostka jest bardzo dobrze wyposażona, 
posiada m.in.: moduł do gaszenia pożarów, 
zbiornik na wodę o poj. 350 litrów i 25 l 

piany, agregat prądotwórczy wraz z wysię-
gnikiem o dł. 6 m do oświetlenia, pompę 
pływającą „Niagara”, torbę ratowniczą R-1 
oraz deskę ratowniczą. 

Akt przekazania wozu wręczył naszym 
strażakom wicewojewoda świętokrzyski 
Lech  Janiszewski.

 

„Gazela” jest świetnie wyposażona w sprzęt ratowniczy.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach – tradycyjnie – obchodzono 
„Walentynki”. 

Już kilka dni przed tym świętem uczennice 
– przedstawicielki Samorządu Szkolnego – przygo-
towały gazetkę zatytułowaną „Walentynki – ja i ty”. 
Wywiesiły również czerwoną skrzynkę „walentyn-
kową” w kształcie wielkiego serca. Cała społeczność 
szkolna mogła do niej wrzucać karty z wyznaniami 
miłosnymi, z wierszami dla ukochanej lub po prostu 
z życzeniami.

14 lutego odbyła się akademia szkolna, w trakcie 
której można było posłuchać recytacji wierszy miło-
snych autorstwa K. I. Gałczyńskiego oraz piosenek o 
zakochanych w wykonaniu uczniów klas IV – VI. Jed-
nak burzę śmiechu wywołał następny punkt programu, 
a mianowicie „Randka w ciemno”. A tu można było 
wygrać między innymi: 

- zakup towaru w sklepie spożywczym na kwotę 2 
zł (ale za własne pieniądze),

- zapoznanie z pracą piekarzy w Skorzeszycach, 
ale tylko w czasie 20 – minutowej przerwy itd.

Ogromne brawa rozległy się w sali po wykonaniu 
przez dziewczynki klasy VI tańca dedykowanego 
wszystkim naszym chłopcom.

Akademia miała charakter żartobliwy, więc prze-
biegała w radosnym nastroju - śmiechom nie było 
końca.

Dyrektor Maria Pindral zrobiła wszystkim 
uczniom niespodziankę – obdarowała ich słodyczami. 
Po akademii dziewczynki z klasy VI – przebrane za 
„Amorki” – roznosiły po klasach pocztę „walentyn-
kową

Na zdjęciu: dziewczęta zatańczyły dla chłop-
ców.

„Walentynki”
w Skorzeszycach
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W plebiscycie „Lekarz 2006 r roku”

Bogumiła Bobrowska z Radlina 
na II miejscu w powiecie

Od 15 marca
do 15 maja br.

Wnioski o dopłaty 
bezpośrednie

Od 15 marca br. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 
rozpoczęła przyjmowanie wniosków o do-
płaty bezpośrednie. Rolnicy będą je mogli 
składać do 15 maja br.

Wypłaty z tego tytułu realizowane będą 
od grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Warto wiedzieć, iż po raz pierwszy 
w tym roku ARiMR będzie dopłacała do 
roślin przeznaczonych na cele energetyczne 
- na 1 ha nawet do 45 euro. Dopłatę otrzyma 
rolnik, który udokumentuje, że uprawniane 
przez niego rośliny zostaną wykorzystane na 
cele energetyczne. Mogą je otrzymać także 
rolnicy, którzy zbierają, wykorzystują bądź 
przetwarzają rośliny na ww. cele w gospo-
darstwie.

Dopłata (paszowa) za zwierzęta będzie 
przysługiwała tym hodowcom, którzy 
w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 31 
marca 2006 roku posiadali odpowiednią 
obsadę bydła, kóz, owiec i koni na hektar 
użytków rolnych. Aby otrzymać taką dopłatę, 
rolnik będzie musiał wykazać, że w Systemie 
Rejestracji i Identyfikacji (IRZ) zarejestrował 
co najmniej 0,3 dużego zwierzęcia na hektar 
użytków zielonych.

Okolicznościowy dyplom wręcza dr Bogusławie Bobrowskiej członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego 
Marek Gos.

Nasza Pani Doktor w gronie wyróżnionych lekarzy pow. kieleckiego.

Rekordowa liczba czytelników „Echa Dnia”  wzięła udział w Plebiscycie „Lekarz 
2006 roku”, zorganizowanym wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Urzę-
dem Marszałkowskim w Kielcach.

Pod adresem redakcji wpłynęło 44.755 kupo-
nów z nazwiskami najlepszych, zdaniem czytelni-
ków, 394 lekarzy regionu świętokrzyskiego. Wy-
brano „Złotą dziesiątkę” plebiscytu oraz po trzech 
lekarzy w poszczególnych powiatach.

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono 
wyniki tej rywalizacji oraz wręczono laureatom 
puchary i dyplomy, odbyła się w sali koncerto-
wej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 
22 lutego br. W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
prezes NFZ Andrzej Sośnierz, wojewoda święto-
krzyski Grzegorz Banaś, członek Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego Marek Gos, przedstawiciele 

starostw regionu świętokrzyskiego oraz laureaci 
plebiscytu ze swoimi rodzinami.

Miło nam poinformować, iż drugie miejsce 
w pow. kieleckim, w Plebiscycie „Lekarz 2006 
roku”  zajęła, uzyskując 376 głosów,  lek. med. 
Bogusława Bobrowska z Ośrodka Zdrowia w 
Radlinie. Szklany puchar wręczył laureatce wice-
starosta kielecki Marian Ferdek a okolicznościo-
wy dyplom Marek Gos. Pierwsze miejsce w tym 
plebiscycie, w pow. kieleckim, zajęła dr Teresa 
Tymińska - Tkacz ze Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy.

Po ceremonii wręczenia wyróżnień zapytali-
śmy doktor Bogusławę Bobrowską, która przybyła 
na imprezę w towarzystwie męża, także lekarza 
radlińskiego ośrodka zdrowia, o wrażenia:

- To wyróżnienie, to dla mnie duże zaskocze-
nie, ale jednocześnie  miła niespodzianka i satys-
fakcja. Proszę podziękować wszystkim moim  pa-
cjentom za oddanie na mnie głosów, dzięki którym 
znalazłam się na tak wysokim miejscu plebiscytu 
w powiecie kieleckim...

Od siebie dodajmy, że p. Bogusława jest od 
lat znanym w gminie lekarzem - pediatrą, spieszą-
cym w każdej chwili z pomocą chorym dzieciom. 
Wdzięczność ich rodziców zaowocowała tak dużą 
liczbą wysłanych do redakcji „ED” kuponów.

Dodajmy, iż w czołówce „Złotej dziesiątki” 
lekarzy w regionie świętokrzyskim znalazły się: 
I miejsce – dr hab. Beata Wożakowska – Kapłon 
ze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kiel-
cach, II - Teresa Tymińska – Tkacz, II – Marek 
Reszczyk – Przychodnia „Plus” w Ostrowcu Św.

Laureatom oraz uczestnikom imprezy w WDK 
zaprezentowali się artyści z zespołu z Filharmonii 
Świętokrzyskiej oraz śpiewacy operowi: Renata 
Drozd i Mieczysław Błaszczyk w repertuarze 
operetkowym. 

Po występie laureaci plebiscytu oraz organiza-
torzy i zaproszeni goście wzięli udział w bankiecie, 
podczas którego nie zabrakło refleksji o trudnej 
i odpowiedzialnej roli lekarza we współczesnej, 
niełatwej rzeczywistości.

   (Kos.)


