
Będzie lepsza woda z kranów - czytaj na stronie 7

20 października - 20 listopada 2008 r. ISSN 1508-3578

MIESIÊCZNIK SAMORZ¥DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (10/112)

Z sesji Rady Gminy

Będą pieniądze na przedszkola
Rozlewnia mleka w Radlinie

- wydzierżawiona

Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej

Nagrody wójta
dla nauczycieli

dokończenie na stronie 2
Rodzinne zdjęcie wyróżnionych nauczycieli z gospodarzami gminy.

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie 
zwany Dniem Nauczyciela, to święto szcze-
gólne: w tym właśnie dniu jest okazja do 
podziękowania wszystkim pedagogom za 
ich trud, poświęcenie, cierpliwość i goto-
wość do nauczania naszych dzieci. 

Formy wyrazu wdzięczności nauczy-
cielom za ich pracę są różne, najczęściej w 
postaci kwiatów, czy uczniowskich laurek. 
Ale jest też inny sposób, bardziej konkretny 
- nagrody  wójta...

Kierownik GOPS Maria Kotomska składa
informację na sesji Rady Gminy.

Dobrą wiadomość na początku sesji Rady Gminy – 29 wrze-
śnia br. – przekazał wójt Jarosław Królicki uczestnikom obrad: 
Urząd Marszałkowski przekazał gminie ze środków unijnych 
(PROW) 316 tys. złotych, z tytułu dofi nansowania budowy 
zbiornika wyrównawczego w Cedzynie. I choć inwestycja dawno 
została zapłacona, to środki przydadzą się na najpilniejsze po-
trzeby gminy.

dokończenie na stronie 3Ślubują pierwszaki z Bęczkowa

Stali się pełnoprawnymi uczniami...

Ślubowanie pierwszaków
„Ślubuje być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szko-

ły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować 
kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”- to słowa roty, jakie 
wypowiadają pierwszaki podczas ślubowania w szkołach. Na początku 
roku szkolnego jest to najważniejsze wydarzenie w każdej placówce 
oświatowej, do którego uczniowie, ich nauczyciele, wychowawcy i dy-
rekcje szkół, a także rady rodziców przygotowują się bardzo starannie. 
Ślubowanie, połączone z pasowaniem na ucznia, pozostaje bowiem boha-
terom tego aktu na całe życie...
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody wójta dla nauczycieli

Do Urzędu Gminy w Górnie, wójt zaprosił - 13 października br.- przedsta-
wicieli środowiska nauczycielskiego, by na ich ręce złożyć podziękowanie za 
całoroczny trud w dzialalności dydaktyczno-wychowawczej i złożyć życzenia 
sukcesów w dalszej pracy. W spotkaniu uczestniczyli także: przewodniczący 
Rady Gminy Jan Sikora oraz kierownik SZOS Barbara Raczyńska.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia nagród wójta wyróżniającym się 
dyrektorom placówek oświatowych oraz nauczycielom. Wśród uhonorowa-
nych dyrektorów znaleźli się: Agnieszka Bujak – Gimnazjum w Krajnie, 
Zofi a Pałyga – Gimnazjum w Bęczkowie, Jolanta Czerwiak – Gimnazjum 
w Woli Jachowej, Jerzy Snopek – SP w Woli Jachowej, Krzysztof Kołtun 
– SP w Radlinie, Adela Iwańska – SP w Leszczynach i Lidia Rafalska – SP 
w Skorzeszycach.

Nagrody otrzymali także nauczyciele: Tomasz Krzysiek – Gimnazjum w 
Woli Jachowej, Joanna Bysiak, Małgorzata Szewczyk – Ziach i Małgorza-
ta Maciocha – SP w Cedzynie, Halina Czaja i Małgorzata Obara – SP w 
Bęczkowie, Bożena Lubacha – Gimnazjum w Bęczkowie, a także emerytki: 
Ewa Król – Gimnazjum w Krajnie oraz Wiesława Karyś – SP w Górnie.

Uczestnicy świątecznego spotkania, przy kawie i ciastkach, rozmawiali 
następnie o problemach gminnej oświaty.                                                (J.K.)

Na zdjęciu, obok: Wójt gminy, Jarosław Krolicki, w towarzystwie 
przewodniczącego Rady Gminy, Jana Sikory, przekazuje nagrodę Adeli 
Iwańskiej – dyrektor SP w Leszczynach.

dokończenie ze strony 1

W 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Akademia patriotyczna
w Górnie

Gospodarze oraz kombatanci na akademii
patriotycznej w Górnie.

Fragment szkolnego spektaklu.

Początek września każdego roku przypomina nie tylko o rozpoczy-
nającym się dla uczniów obowiązku uczęszczania do szkoły, ale także 
przywodzi na myśl znaczące wydarzenia z historii Polski. Pierwszego 
września, 69 lat temu, wybuchła II wojna światowa. Pochłonęła ona ty-
siące ludzkich istnień. Przeszła do historii jako największy i najkrwawszy 
konfl ikt zbrojny w dziejach ludzkości. 

Wojnę tę wywołały zbrodnicze siły faszyzmu i militaryzmu, które znalazły 
podatny grunt dla swego rozwoju w Niemczech, Włoszech i Japonii. Państwa 
bloku faszystowskiego, dążąc do panowania nad światem, postawiły sobie za 
cel nie tylko ujarzmienie, ale i - jak Niemcy hitlerowskie - zniszczenie całych 
narodów.

O tamtych wydarzeniach, a zwłaszcza o bohaterskiej walce Polaków 
w obronie kraju przypomnieli - 2 października br. - uczniowie Gimnazjum 
w Górnie 

Młodzież, przemawiając słowami poetów, przedstawiła tamte krwawe, 
a zarazem pełne aktów bohaterstwa, dzieje. Do refl eksji skłaniały słuchaczy 
także pieśni patriotyczne i żołnierskie, pokazujące swoisty romantyzm tych 
trudnych czasów. 

Po odegraniu hymnu państwowego akademię rozpoczął dyrektor gimna-
zjum Grzegorz Niestój, który nawiązał do 69 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, podkreślając ogromne znaczenie walki żołnierzy Wojska Polskie-

go oraz ruchu oporu w wyzwoleniu spod jarzma okupanta. Serdecznie powitał 
niecodziennych uczestników uroczystości: por. rez. Henryka Kućmińskiego 
– członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kpr. pchor. Wło-
dzimierza Gruszczyńskiego – ostatniego, żyjącego członka oddziałów: 
„Jędrusie” oraz „Lotna Sandomierska”, także członków  miejscowego koła 
kombatantów: Otolię Białogońską i Stanisława Stąporka, ks. proboszcza 
Edwarda Kupisa oraz wszystkich uczestników spotkania.

Młodzież gimnazjum, pod opieką nauczycieli: Renaty Dostał, Beaty 
Zębik, Janusza Mochockiego i Grzegorza Kusztala (oprawa muzyczna) 
przygotowała głęboko refl eksyjny program patriotyczny, ilustrowany prze-
źroczami oraz nagraniami głosowymi historycznych postaci (m.in. niezapo-
mniane przemówienie min. spraw zagranicznych  Józefa Becka w Sejmie, 
tuż przed napaścią Niemców na Polskę). Były wiersze, pieśni patriotyczne i 
partyzanckie, narratorki: Martyna Krawczyk i Patrycja Raczyńska przypo-
mniały najważniejsze wydarzenia z tamtych lat. A wszystko to pod hasłem w 
tle scenografi i: „Nie dajmy zginąć poległym”...

W II części uroczystości - apelu poległych o wolność Polski - szkolni 
artyści przypomnieli nazwiska mieszkańców naszego regionu, patriotów, któ-
rzy polegli podczas II wojny światowej. Delegacja młodzieży przeszła przed 
pomnik pomordowanych, nieopodal szkoły, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze, oddając im należny hołd.

Tymczasem podczas głównej uroczystości, w sali gimnastycznej, weterani 
walk o wyzwolenie ojczyzny snuli refl eksje o swojej walce, wyrażali radość 
z postawy młodych ludzi, zaangażowanych w  utrwalanie pamięci o tamtych, 
historycznych już latach. Niezwykła, żywa lekcji współczesnej historii Polski 
na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości. Takie wydarzenia 
z pewnością wyzwalają nowe pokłady patriotyzmu młodych Polaków...  

(Kos.)
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Z sesji Rady Gminy

Będą pieniądze na przedszkola
Rozlewnia mleka w Radlinie - wydzierżawiona
 

Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikora, witając jej uczestników, z wójtem Ja-
rosławem Królickim. Radni zatwierdzili porządek 
obrad, po czym przeszli do jego realizacji.

Zmiany w budżecie, to kolejny punkt, którym 
zajęła się rada. Szczegóły przedstawił skarbnik 
gminy Henryk Opaliński: 

- Trzeba wesprzeć fi nansowo zadania mające 
na celu poprawienie jakości wody w gminie – po-
wiedział skarbnik. Na ten cel przeznaczamy 570 
tys. złotych, główne przedsięwzięcia (m.in. budo-
wa nowego ujęcia - przyp. red.) zostaną wykonane 
w roku przyszłym.

Gmina przekazała ponadto 20 tys. złotych na 
kontynuację działalności czterech przedszkoli w 
gminie, prowadzonych w ramach programu „Lo-
gopedius”. Dofi nansowano także działalność OSP, 
budowę ogrodzenia przy szkole w Skorzeszycach 
oraz prace uzupełniające przy boisku gminnym w 
Górnie.

W roku budżetowym 2008 przewidziano nastę-
pujące wydatki, w ramach inwestycji wieloletnich: 
projekt oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach 
oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach 
i Woli Jachowej – 247 tys. zł; budowa kanalizacji 
wraz z przepompowniami i przyłączami w Krajnie 
Zagórzu - 10 tys. zł; budowa kanalizacji wraz z 
przepompowniami w Bęczkowie - 950 tys. zł, 
program poprawy jakości wody - 210,9 tys. zł, 
budowa drogi gminnej w Krajnie Pierwszym (870 
m) - 990 tys. zł, budowa drogi gminnej w Radlinie 
(888 m) - 10 tys. zł, modernizacja dróg gminnych 
w Bęczkowie, Leszczynach, Górnie - Parcele, 
Radlinie, Krajnie - 462 tys. zł, budowa chodnika 
w Woli Jachowej - 50 tys. zł, budowa chodnika 
w Górnie i Woli Jachowej - 100 tys. zł, projekt 
i rozbudowa szkoły oraz budowa przedszkola w 
Cedzynie - 430 tys. zł, rozbudowa oczyszczalni 
w Cedzynie (II etap) - 10 tys. zł, uzupełnienie 
kanalizacji w Cedzynie - 10 tys. zł. Łącznie in-
westycje wieloletnie pochłoną kwotę 3.530.400 zł. 
Ponadto, w ramach inwestycji rocznych, z budżetu 
przeznaczono kwotę 1.699.200 zł na 23 zadania 
inwestycyjne (z czego najwięcej na budowę boiska 
sportowego w Skorzeszycach – 700.000 zł).

W sumie na inwestycje w roku 2008 przezna-
czono 5.229.600 zł.

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie (na 
10 lat) nieruchomości w Radlinie, na której znaj-
duje się budynek po zlewni mleka. Warunkami tej 
dzierżawy są: wysokość zadeklarowanych przez 
dzierżawcę nakładów na remont budynku, wyso-
kość czynszu miesięcznego, prowadzenie w bu-
dynku działalności gastronomiczno - spożywczej 
oraz zagospodarowanie działki, na której znajduje 
się budynek.

Rada upoważniła pracownice Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej: Marię Kotomską - 
kierownika GOPS oraz Dorotę Kwiatek i Danutę 
Sobczyk - referentki działu świadczeń rodzinnych 
- do realizacji postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych.

Radni wyrazili zgodę na realizację przez gminę 
projektów systemowych, w ramach Projektu VII 
- Promocja Integracji Społecznej, tytuł: aktywi-
zacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych 

na terenie gminy, w ramach unijnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata: 2007 – 2013. 
Problem omówiła kierownik GOPS Maria Kotom-
ska, podkreślając, iż program ma na celu, m.in.; 
aktywizację zawodową bezrobotnych, przekwa-
lifi kowanie, wzmocnienie ich osobowości oraz 
przywrócenie motywacji do pracy.

Wójt gminy złożył 
następnie informację 
ze swojej działalności 
między sesjami rady: 
ogłoszono przetarg na 
prace mające na celu 
poprawę jakości wody 
pitnej w Woli Jachowej 
i Skorzeszycach – zgło-
siły się dwie fi rmy; tak-
że na rozbudowę szkoły 
i budowę przedszkola 
w Cedzynie – zainte-
resowanie wykazała 
jedna fi rma, na budowę 
kanalizacji w Bęczko-
wie, w ramach projektu 
Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich.

Gmina zdecydowa-
ła się na kontynuację 
działalności czterech 
przedszkoli, w ramach 
programu „Logopedicus”, realizowanego przez 
Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo-
łecznych w Kielcach. Od września br. uczelnia nie 
otrzymała środków unijnych na ten cel w związku 
z czym umowa przestała wiązać obie strony. Dlate-
go też gmina zarezerwowała na ten cel środki (20 

tys. zł), trzeba jednak rozstrzygnąć problem, kto 
będzie prowadził te placówki: uczelnia czy sto-
warzyszenie społeczne, które musieliby powołać 
zainteresowani rodzice.

Wójt  wydał kilka zarządzeń regulujących 
sprawy bieżące w gminie, m.in. dotyczące pomocy 
fi nansowej rodzicom uczniów z klas: I –III, przy 
zakupie podręczników, zatrudnił pracownika od-
powiedzialnego m.in. za pozyskiwanie środków 
unijnych przez gminę. Gospodarz gminy uczest-
niczył w podsumowaniu konkursu na najlepsze 
kąpielisko w regionie, gdzie kąpielisko, przy przy-

stani Klubu „Horn”, nad zalewem w Cedzynie,  zy-
skało wysoką ocenę. Przy okazji wójt podziękował 
gminie Masłów za partycypację w kosztach prowa-
dzenia tego kąpieliska w okresie lata br. Wyraził 
też ubolewanie z powodu braku zainteresowania 
ze strony władz Kielc, mimo iż mieszkańcy tego 
miasta gremialnie korzystają z rekreacji nad wodą 

w Cedzynie.
W interpelacjach głos zabrali: Jan Sikora, 

Henryk Klimek, Danuta Jaros, Janina Rubak, 
Małgorzata Stępnik, Mirosław Delekta, Jerzy 
Janus, Mirosław Waldon, Emil Machul, Sławo-
mir Satro, Stanisław Cedro, Aneta Dudzik oraz 
Jan Zielonka, podnosząc problemy gminy oraz 
swoich sołectw. Dotyczyły one m.in.: kontynu-
acji działalności przedszkoli, w ramach programu 
„Logopedicus”: przewodniczący RG Jan Sikora 
odczytał skargę  mieszkańca gminy, poświęconą tej 
sprawie oraz wnioskował, by budowę przedszkola 
gminnego w Cedzynie uznać jako priorytetową w 
gminie. Inne problemy, to - zdaniem radnych - ko-
nieczność: zainstalowania progu zwalniającego na 
drodze oraz dodatkowego oświetlenia w Krajnie 
Parcele, ustawienia znaku zakazu zatrzymywania 
się na chodniku przy ośrodku zdrowia w Górnie, 
interwencji w wytwórni mas bitumicznych w tej 
miejscowości (zatruwa okolicę), odwodnienia dro-
gi powiatowej w Krajnie Zagórzu, albowiem brak 
przepustu powoduje zalewanie nowo zbudowanej 
drogi gminnej w tej miejscowości, budowy chod-
ników: w Górnie (w kierunku Woli Jachowej) oraz 
Skorzeszycach, budowy oczyszczalni ścieków w 
tej miejscowości, wymiany komputera w Gmin-
nym Centrum Informacji, oświetlenia chodnika w 
Radlinie oraz dodatkowego oświetlenia drogi nr 74 
w Skorzeszycach  (do przystanku autobusowego) i 
wymiany nieczynnej lampy oświetleniowej w Woli 
Jachowej. 

Wójt gminy ustosunkował się do tych proble-
mów - szczegóły w protokóle z sesji - obiecując ich 
załatwienie, jeśli będzie to leżało w gestii Urzędu 
Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodni-
czący rady zamknął obrady.  

                                        (Kos.)

 Interpelację na sesji składa sołtys Bęczkowa Danuta Jaros.

Radna Małgorzata Stępnik zgłasza 
swoją interpelację.
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 Wójt gminy Jarosław Królicki wręcza zabawkę uczennicy 
I klasy SP w Bęczkowie, tuż po  ślubowaniu.

Uroczystość w Bęczkowie

Z udziałem wójta gminy Jarosława Królic-
kiego, radnego Andrzeja Czaji, sołtys Danuty 
Jaros, rodziców, grona nauczycielskiego oraz 
starszych kolegów w Szkole Podstawowej 
w Bęczkowie odbyło się uroczyste ślubowanie 19 
pierwszaków. Dzieci do tego ważnego aktu przy-
gotowała wychowawczyni - Małgorzata Obara.

Uroczystość przygotowano zgodnie z ceremo-
niałem szkolnym: najpierw do sali gimnastycznej 
wprowadzono sztandar Szkoły Podstawowej im. 
Piotra Ściegiennego, potem odśpiewano hymn 
szkolny. Wychowawczyni klasy I powitała obec-
nych na ślubowaniu, szczególnie zaś pierwszaków. 
Najmłodsi uczestnicy uroczystości zaprezentowali 
program artystyczny (piosenki, wierszyki), którym 
udowodnili swoją gotowość do wstąpienia – na 
prawach ucznia – do szkolnej społeczności.

Przejęci pierwszoklasiści powtarzali następnie, 
za swoją wychowawczynią, słowa roty ślubo-
wania. Teraz nastąpił moment pasowania dzieci 
- olbrzymim ołówkiem – przez dyrektor szkoły 
Elżbietę Kasperek – na uczniów. Każde dziecko 
odbiło - czerwonym tuszem - opuszek swojego pal-
ca w Kronice Pamiątkowej. Wójt wręczył każdemu 
nowo zaprzysiężonemu uczniowi prezent w postaci 
sympatycznego pluszaka. Gospodarz gminy złożył 
maluchom gratulacje z okazji tak podniosłego aktu 
oraz życzenia osiągania jak najlepszych wyników 
w nauce. Przy okazji skierował swoje podziękowa-
nia oraz życzenia pod adresem wszystkim pedago-
gów z okazji ich święta.

Świeżo upieczeni uczniowie szkoły zostali 
obdarowani prezentami od rodziców i starszych 
kolegów, którzy poświęcili im swój program ar-
tystyczny. Ten dzień przejdzie do historii szkoły 
i zapadnie na długo w pamięci pierwszaków i ich 
rodziców.

**********
Na zaproszenie kierownictwa Szkoły Pod-

stawowej w Woli Jachowej uczestniczyliśmy - 7 
października br. - w ślubowaniu uczniów pierwszej 
klasy tej szkoły. W pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej zebrali się starsi uczniowie, nauczyciele 
oraz rodzice. Głównymi bohaterami było jednak 
14 uczniów klasy pierwszej, których wychowaw-
czynią jest Grażyna Stąporek.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztan-
daru SP im. Władysława Sikorskiego oraz hymnem 
Polski. Dyrektor szkoły 
Jerzy Snopek powitał 
wszystkich uczest-
ników uroczystości, 
szczególnie serdecznie 
– pierwszaków, któ-
rzy  zaprezentowali 
program artystyczny, 
przygotowany na tę 
okoliczność. Piosenki 
i wierszyki urzekły 
rodziców, nauczycieli 
i starszych kolegów, 
którzy publicznie przy-
znali, że ich młodsi ko-
ledzy dorośli do miana 
uczniów. W swoim, z 
kolei, programie prze-
kazali pierwszakom 
dobre rady starszych 
kolegów. 

Nastąpiła teraz 
najważniejsza część 
uroczystości: ucznio-
wie wyciągnęli ręce 
w kierunku sztandaru 
szkoły i powtarzali 
za dyrektorem słowa 
uczniowskiego ślubo-
wania. Następnie Jerzy 
Snopek, olbrzymim 
ołówkiem, pasował 
każdego pierwszaka na 
ucznia szkoły. Każdy 
nowo pasowany uczeń 

odbił następnie, opuszkiem swojego paluszka, 
odcisk czerwonego tuszu w Karcie Ucznia.

Przedstawicielka Rady Rodziców Małgorzata 
Synowiec wręczyła dzieciom upominki w postaci 
kolorowych książeczek. Były także prezenty od 
uczniów starszych klas oraz dyrektora szkoły, 
który pogratulował pierwszakom faktu zostania 
pełnoprawnymi uczniami oraz życzył im sukcesów 
w nauce.     

 (Kos.) 
Z wielką niecierpliwością i wypiekami na twa-

rzy uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawo-
wej w Górnie  czekali na dzień ślubowania, który 
nadszedł 8 października 2008 roku. Odświętnie 
ubrani, wraz z wychowawczynią - Bożeną Jaros, 
wkroczyli, w rytmie poloneza, do sali gimna-
stycznej. Tam czekali na nich dostojni goście, p. 
dyrektor, nauczyciele, radna naszej miejscowości  
Dorota Kot oraz, oczywiście,  dumni rodzice i ko-
leżanki i koledzy z młodszych i starszych klas. 

Pięknie wyrecytowane wierszyki i wyśpiewane 
piosenki towarzyszyły całej uroczystości, pierw-
szaki pewnie odpowiadali na pytania zadawane 
przez uczniów klasy trzeciej i ,,śpiewająco’’ zdali 
egzamin na ucznia. Wtedy to mogli uroczyście, 
w obecności pocztu sztandarowego, powtarzać za 
p. dyrektor tekst ślubowania. Potem, każdy z 23 
uczniów został symbolicznym ołówkiem pasowa-
ny na ucznia. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy 
dyplom i mnóstwo prezentów. Wręczali je rodzice 
i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Na 
koniec uroczystości swój program zaprezentowali 
uczniowie klas II-III, ktorzy życzyli młodszym 
kolegom sukcesów w szkole i niezapomnianych 
wspomnień. 

Po części ofi cjalnej rodzice z pierwszakami  
udali się na słodki poczęstunek z tortem w roli 
głównej. Wszyscy zaś uczniowie klas O - III tań-
czyli i bawili się na szkolnej dyskotece. 

Opracowała: Teresa Murawska
Na zdjęciach poniżej: Ślubują pierwszaki w 

Woli Jachowej oraz Górnie.

Stali się pełnoprawnymi uczniami...

Ślubowanie pierwszaków
dokończenie ze strony 1
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Poświęcenie tornistrów w katedrze kieleckiej

„Pierwszaku świeć przykładem”

 W Bazylice Katedralnej w Kielcach, odbyła się uroczystość 
„Kochane Pierwszaki”, której celem było błogosławieństwo 
dzieci klas I szkół podstawowych u progu rozpoczęcia nauki 
szkolnej, połączone z akcją kształtowania ich odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako 
użytkowników dróg.

Spotkanie pierwszoklasistów z miasta i powiatu kieleckiego 
zorganizowali: biskup kielecki, marszałek województwa świętokrzy-
skiego, świętokrzyski kurator oświaty, prezydent miasta Kielce oraz 
świętokrzyski komendant wojewódzki policji w Kielcach.

Uroczystość rozpoczęła zawiązaniem wspólnoty, po czym bp. 
Marian Florczyk odprawił liturgię poświęcenia tornistrów i błogo-
sławieństwa dzieci. Uczniowie otrzymali, ufundowane przez mar-
szałka Adama Jarubasa, odblaski „Pierwszaku świeć przykładem”. 

Uroczystości towarzyszyły  występy zespołu „Różyczki Maryi”, 

zabawy i konkursy związane z profi laktyką i bezpieczeństwem na 
drodze oraz pokaz samochodów policyjnych.

Gminę Górno reprezentowały pierwszaki ze szkół podstawowych 
w Skorzeszycach i Woli Jachowej – z dyrektorem Jerzym Snop-
kiem.

Na zdjęciu: Uroczystość w katedrze kieleckiej z udziałem dzie-
ci z pow. kieleckiego.

Wiesława Juchnowska - Człowiekiem Września 2008r.

Subtelna, skromna, dająca
ludziom tak wiele...

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej, powstałe w 1995 roku, skupia w swych 
kręgach około 50 osób. Osoby te działają społecznie, nie otrzymując w zamian żadnego 
wynagrodzenia.  Od 2004 roku do chwili obecnej, raz w miesiącu trzyosobowa kapituła 
wybiera osobę, którą honoruje tytułem „Człowieka Miesiąca”. 

Spotkania z „Człowiekiem Miesiąca” odbywają się w 
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy. Miło nam 
poinformować, że zaszczytny tytuł „Człowieka Miesiąca 
Września 2008 r.” otrzymała Wiesława Juchnowska 
– przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa, 
animator życia kulturalnego wsi, działacz społeczny na rzecz 
edukacji regionalnej, a przede wszystkim wieloletni pedagog 
o wysokiej etyce moralnej. 

Zapytałam panią Danielę Kowalską, przewodniczącą 
sekcji literackiej w towarzystwie, czym kieruje się kapituła 
wybierając człowieka? 

– Szukamy w człowieku dobra. Staramy się wśród ludzi 
znaleźć osobę, o której śmiało można powiedzieć, że jest 
człowiekiem. A dlaczego człowiekiem? – bo ludzi jest dużo, 

a człowiek jest jeden, to ktoś wyjątkowy. I cie-
szymy się, że od prawie pięciu lat udaje nam 
się to. Jeśli szuka się w człowieku dobra – to 
się go znajdzie. Dobrem zwycięża się zło. 

Na pytanie: dlaczego pani Juchnowska 
– usłyszałam:

– Ponieważ to jest osoba subtelna, skrom-
na, dająca bliźnim tak wiele od siebie, nie 
oczekując za to nic w zamian. Wiesia ma 
tak wielkie, otwarte na ludzi serce, z którego 
promieniuje niesamowite ciepło. Ona wyróż-
nia się wśród społeczności, ponieważ ciągle 
potrafi  wykrzesać z siebie dobro. Jest bardzo 
religijna i uczciwa. I właśnie za to ją kochamy. 
Wiele razy swoim postępowaniem udowodni-
ła, że w pełni zasługuje na ten tytuł.

Słowa pani Danieli potwierdza liczna 
obecność w tym ważnym dla pani Juchnow-
skiej dniu – rodziny, przyjaciół, dzieciaków i 
nauczycieli z SP Bęczków, członków Towa-
rzystwa Przyjaciół Bęczkowa, członków ze-
społu ”Bęczkowianie”. Świadczy to o wielkim 
szacunku, jakim te osoby ją darzą. 

Za swoje wielkie, gorące serce dostała 
słodkie – czekoladowe, kwiaty i mnóstwo naj-
serdeczniejszych życzeń i podziękowań za to, 
że po prostu jest. Że swoją obecnością na tym 
świecie, czyni go lepszym i piękniejszym. 

Wójt gminy Morawica Marian Buras, wrę-
czając pani Wiesławie Juchnowskiej dyplom z 
tytułem „Człowieka Miesiąca” powiedział, że 
ludzie kultury mają wspólny cel i temat. Ro-
zumieją się i szanują, i nie ma znaczenia, że 
nie mieszkają w jednej miejscowości, gminie 
czy kraju – oni stanowią jedną, wielką rodzi-
nę. A pani Juchnowska jest jej pełnoprawnym 
członkiem.

Ciesząc się, że mamy u siebie „Prawdzi-
wego Człowieka” na ręce pani Wiesławy 
składamy życzenia spełnienia marzeń, mi-
łych niespodzianek losu, niewyczerpanych 
pokładów energii, grona prawdziwych 
przyjaciół oraz aby pasja, która towarzyszy 
jej charytatywnej pracy nigdy nie wygasła.                                                 
J.S.
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1 października  br., w Szkole Podstawowej i  Gimnazjum w Woli Jachowej, prze-
prowadzono próbną ewakuację dzieci z budynków szkolnych. Akcję wspierała pomocą 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Jachowej, której dyrekcje szkół składają 
serdeczne podziękowania.

Pożar w szkole !

Dzieci i młodzież bardzo sprawnie (4 
min.) opuścili zadymione (sztucznym dy-
mem) pomieszczenia. W piątej minucie przed 
szkołę na sygnale podjechał już wóz strażac-
ki. Profesjonalizm w każdym calu !

Na zdjęciach: Akcja strażaków w szko-
le, w Woli Jachowej, przebiegła szybki i 
sprawnie !

     Fot.: J. Snopek.

*   *   *
W Szkole Podstawowej w Woli Jachowej,  

6 bm., odbyło się spotkanie z policjantem z 
Komendy Miejskiej w Kielcach Tomaszem 
Królakiem. Dzieci z klas 0 – III zostały 
zapoznane z zasadami przechodzenia przez 
ulicę, mogły też obserwować jak zachować 
się w czasie wypadku drogowego – patrz 
zdjęcie -poniżej.

We wrześniu br. uczniów kl. 0 – III Szkoły 
Podstawowej im Karola Wojtyły w Radli-
nie, na zaproszenie dyrektora - Krzysztofa 
Kołtuna i szkolnego koordynatora do spraw 
bezpieczeństwa - Małgorzaty Śliwińskiej, 
odwiedzili pracownicy Posterunku Policji 
w Górnie: Wojciech Zgrzebnicki i Wojciech 
Skrzyniarz. 

Policjanci przedstawili dzieciom zasady bez-
piecznego poruszania się na drodze. Szczególną 
uwagę zwrócili na prawidłowe przechodzenie 
przez jezdnię, która jest w Radlinie bardzo 
ruchliwa (policjant obrazowo zademonstrował 
sposób właściwego przechodzenia przez jezd-
nię). Funkcjonariusze przypomnieli o właści-
wym i bezpiecznym korzystaniu z rowerów i 
rolek. Zaznaczyli, że po zmierzchu i w razie 
słabej widoczności, zwłaszcza jesienią i zimą 
należy nosić znaczki odblaskowe. Dzieci z kla-
sy „0” od funkcjonariuszy otrzymały światełka 
odblaskowe. 

Uczniowie byli zainteresowani spotkaniem 
i na zakończenie zadawali pracownikom policji 
wiele pytań, na które otrzymali wyczerpujące 
odpowiedzi.

Na zdjęciu: Policjanci z Górna podczas 
zajęć z uczniami.

Jak bezpiecznie poruszać 
się na drodze ?

Synoptycy zapowiadają w tym roku 
wczesną zimę. Warto więc wiedzieć, gdzie 
interweniować, jeśli ta pora roku - jak 
zwykle - zaskoczy drogowców.

Drogi gminne: Niebawem zostanie ogłoszony 
przetarg na wyłonienie fi rmy, która zajmie się 
zimowym utrzymaniem dróg. Za całość odpowie-
dzialny jest Zakład Usług Komunalnych, tel.: w 
godzinach pracy: 041/302-32-04, Urząd Gminy: 
041/302-30-18, całodobowy: kom.: 509-964-34

Drogi powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg, 
tel.: 041/345-63-98, Obwód Drogowy Łagów: 
041/307-40-68,

Drogi wojewódzkie: ŚZDW, tel.: 041/347-04-
71; 347-04-80, Obwód Drogowy w Nowej Słupi, 
tel.: 041/317-74-63.

Drogi krajowe: GDDKiA, tel: 041/345-74-
31,Obwód Drogowy w Górnie, tel.: 041/302-34-
60.

Synoptycy zapowiadają w tym roku 
Pogotowie zimowe

O G Ł O S Z E N I E
Wójt gminy w Górnie informuje, że od 

26.09.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 8, 
tel. (041)302-36-42 r. jest wyłożony do publiczne-
go wglądu, na okres 60 dni, projekt uproszczonego 
planu urządzenia lasu dla sołectw Bęczków i Sko-
rzeszyce.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu 
uproszczonego planu urządzenia lasu zaintereso-
wani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia 
i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje 
w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub 
wniosków.

Uproszczony plan planu będzie podstawą nali-
czenia podatku leśnego.
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Jak poinformował nas kierownik Zakładu Usług Komunalnych, Marek Kitliński, 
zakończono przygotowania do założenia fi ltrów oczyszczających wodę z manganu 
w hydroforni w Górnie. Pozwoli to na zaopatrzenie mieszkańców: Górna, Woli Jachowej 
oraz Skorzeszyc w wodę lepszej jakości

Dobra wiadomość dla mieszkańców: 
Górna, Woli Jachowej i Skorzeszyc

Będzie lepsza woda 
w kranach !

Za kilka dni do robót w hydroforni przy-
stąpi wrocławska fi rma „Cerfi ltr”, która ma 
się uporać tym zadaniem do stycznia przy-
szłego roku. Koszt tego przedsięwzięcia jest 
dość wysoki – pół mln zł, zostanie pokryty z 

budżetu gminy.
Przy okazji ZUK informuje, że w okresie 

prac  mogą wystąpić zakłócenia w dostawie 
wody, za co z góry przeprasza. 

(J.)
 

W Łopusznie, 28 września br., odbyły się, 
zorganizowane przez Świętokrzyskie Zrzesze-
nie Ludowe – Wojewódzkie Igrzyska Ludowych 
Zespołów Sportowych. Gośćmi zawodów byli: 
wicemarszałek woj. świętokrzyskiego - Zdzisław 
Wrzałka, członek Zarządu Województwa - Ma-
rek Gos oraz dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego - Jacek Kowalczyk.

Podczas imprezy odbyło się wręczenie pu-
charu, dyplomu oraz nagrody – kompletu strojów 
sportowych - zwycięzcom wojewódzkiego turnieju 
piłkarskiego LZS, w którym – jak już informowa-
liśmy – zwyciężyła drużyna LZS Leszczyny. W 
Łopusznie reprezentowali ją: kierownik drużyny 
Piotr Gil oraz zawodnik – Jacek Filipczak.

Przypomnijmy, że w fi nale tych rozgrywek, na 
boisku gminnym w Górnie,  LZS Leszczyny zwy-
ciężył LZS Szwarszowice 3 : 1. W rozgrywkach 
tych w ścisłej czołówce znalazła się także drużyna 
LZS Radlin, której na drodze do fi nału stanęli 
piłkarze z Leszczyn. Gratulujemy wysokich lokat 
naszym sportowcom. (kos.)

Puchar dla LZS 
Leszczyny !

Rusza budowa wschodniej obwodnicy Kielc

Pod młotek - pustostany
w Cedzynie

Zaplanowana już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku budowa wschodniej 
obwodnicy Kielc wreszcie zaczyna nabierać realnych kształtów. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad ma już projekt odcinka pozamiejskiego wylotu wschodnie-
go i decyzję lokalizacyjną na całą inwestycję, co oznacza, że wytyczono i zatwierdzono 
przebieg nowej drogi ekspresowej nr 74 z Kielc w kierunku Lublina i Rzeszowa.

Właściciele domów wykupionych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad, zgodnie z zawartymi w umowach 
terminami, opuścili stare lokale i przeprowa-
dzili się do nowych mieszkań, a kilkanaście 
dni temu zaczęto burzyć pustostany oraz 
porządkować teren pod „ekspresówkę”

Inwestycja realizowana będzie na dwóch 
odcinkach: miejskim – 2,6 km w grani-
cach miasta i pozamiejskim – 4,2 km poza 
granicami Kielc. Przedsięwzięcie zakłada 
budowę węzła z tunelem w ciągu kieleckiej 
ulicy Świętokrzyskiej (drogi 74 pod Aleją 
Solidarności), czyli nad drogą krajową 73. W 
ramach inwestycji powstanie również nowa 
dwujezdniowa droga będąca przedłużeniem 

ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Cedzyny. 
Cały wylot wschodni będzie miał parametry 
drogi ekspresowej, dlatego nie przewidziano 
na tym odcinku jednopoziomowych skrzy-
żowań. W ramach inwestycji powstanie 
kładka dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską, 
wiadukt nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną 
z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w ciągu 
drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kop-
cowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej stano-
wiącej dojazd do pól nad drogą 74, most na 
rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie w miej-
scu włączenia nowego wylotu do istniejącej 
drogi 74. Nowy wylot drogi ekspresowej nr 
74 z Kielc odciąży wąską i ciasną kielecką 
ulicę Sandomierską.

Odcinek miejski realizowany będzie w 
systemie „Zaprojektuj i zbuduj”, w ramach 
którego jeden wykonawca zrobi projekt i 
jednocześnie zrealizuje inwestycję. To skróci 
czas jej trwania. Czyli – zwycięzca prze-
targu zaprojektuje odcinek miejski wylotu 
wschodniego, a wybuduje odcinek miejski 
oraz pozamiejski. 

W pierwszym etapie ogłoszonego pod 
koniec lipca dwustopniowego przetargu, 
wnioski o dopuszczenie do drugiego etapu 
postępowania przetargowego złożyło 10 fi rm 
i konsorcjów. Komisja przetargowa w kie-
leckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad rozpatrzyła pozytyw-
nie wszystkie wnioski i zaprosiła wszystkie 
fi rmy i konsorcja do złożenia ofert cenowych 
w terminie do 7 listopada.

Jeśli wszystko zrealizowane zostanie 
zgodnie z planem i w ustalonych terminach, 
inwestycja może ruszyć już w drugiej poło-
wie przyszłego roku.(J.S.)

Na zdjęciach: Burzenie pustostanów w 
Cedzynie
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„Od grosika do złotówki” - ogólnopolski projekt edukacji finansowej

W Krajnie wiedzą
jak to robić !

Wszystkich zainteresowanych Gminną 
Ligą Siatkówki, prezes „GKS Górno” zapra-
sza na spotkanie organizacyjne 7 listopada o 
godz. 16.30 w Szkole  Podstawowej w Gór-
nie. Opracowany zostanie system rozgrywek, 
miejsca meczy oraz harmonogram spotkań.

Osiągnięcia lekkoatletów 
Bardzo dobrze rozpoczęli rok szkolny lek-

koatleci z Górna i Woli  Jach wej. Na Mistrzo-
stwach Województwa zawodnicy zdobyli 19 
medali (11 - Wola Jachowa, 8 - Górno) oraz 
1 - Górno na Mistrzostwach Makroregionu 
Centralnego. Zawody odbywały się na sta-
dionie lekkoatletycznym w  Kielcach. W 
Mistrzostwach Województwa w Biegach 
Przełajowych o Memoriał Zdzisława Sta-
wiarza w Końskich biegacze z Gimnazjum w 
Górnie zdobyli puchar za V miejsce, a puchar 
za VI przypadł Woli Jachowej. 

 Sekretarz SZS w Górnie                                                                         
Waldemar Możdżonek

SPORT

Gminna Liga
Siatkówki

W dniach od 22 do 26 września 2008 roku w SP w Krajnie uczniowie klas III realizo-
wali projekt edukacyjny “Od grosika do złotówki”. 

Autorami i pomysłodawcami są Fundacja 
Bankowa im. Kronenberga przy Citi Handlo-
wy oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsię-
biorczości. Był to cykl zajęć wprowadzający 
dzieci w świat fi nansów. Uczniowie odbyli 
pięciodniową podróż po galaktyce “Finanse”. 
Przewodniczył im “Grosik”, który każdego 
dnia zapraszał na inną planetę (“Grosik”, 
“Portfelik”, “Skarbonka”, “Zabawka”, “Zło-
tówka”). 

Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejęt-
ności potrzebne do samodzielnego podejmo-
wania decyzji o formie oszczędzania i gospo-
darowania własnymi zasobami. Do realizacji 
projektu zaproszono również rodziców. Na 
specjalnym spotkaniu wychowawczynie Ewa 
Lach i Bożena Stępnik poinformowały zebra-
nych o założeniach projektu i przygotowały 

do udziału w nim. W projekcie wykorzystano 
metody i techniki pracy oparte na zabawie, 
samodzielnym doświadczaniu. współdziała-
niu w grupie, grach dydaktycznych. Dzieci 
otrzymały identyfi katory i czapki, które 
wyróżniały ich od innych uczniów  w szko-
le. Zajęcia wszystkim bardzo się podobały. 
Żałowali, że wyprawa trwała tak krótko. 
Stwierdzili, że bawiąc się, łatwiej i szybciej 
się uczą. W listach do “Grosika” dziękowali 
mu za wspaniałą przygodę oraz zdobytą wie-
dzę i umiejętności. Wyrazili także ochotę na 
kolejne wędrówki po świecie fi nansów.

Bożena Stępnik i Ewa Lach 
Na zdjęciach: Uczniowie klas III pod-

czas zajęć „Od grosika do  złotówki”.

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie  informuje, że od września 2008r.  

realizuje projekt systemowy w ramach  PRIORYTETU 7.1. Promocja Integracji 
Społecznej; Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez 
ośrodki pomocy społecznej; tytuł projektu „ Aktywizacja społeczno – zawodowa osób  
bezrobotnych na terenie gminy Górno”.

Przewidziany termin realizacji projektu - do  2013 roku. W realizacji projektu 
uczestniczy 14 osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych  na terenie gminy  
Górno.

Celem  ogólnym  projektu  jest  zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej  
osób długotrwale bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej. Cele 
szczegółowe to:

• zwiększenie  motywacji i aktywności do działania,
• zwiększenie własnej samooceny oraz uwierzenia we własne siły,
• zwiększenie zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• zdobycie nowych  kwalifi kacji i umiejętności zawodowych,
• doskonalenie umiejętności społecznych i zawodowych.
W procesie  realizacji projektu  praca z uczestnikami projektu odbywa się 

w ramach kontraktów socjalnych, warsztatów oraz zajęć  grupowych i indywidualnych, 
uczestnictwa w szkoleniach, kursach i edukacji szkolnej. Uczestnicy programu objęci 
są pomocą i wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Górnie.

                               Koordynator Projektu - dr Maria Kotomska


