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Pierwsza sesja Rady Gminy 
w składzie wyłonionym w cza-

sie ostatnich wyborów odbyła się 22 
listopada w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Górnie. 

Po rozpoczęciu sesji zaświadczenia 
o wyborze na pełnione funkcje odebrali 
od przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej radni oraz wójt po czym zło-
żyli ślubowanie. Następnie ze swojego 
grona rada wybrała przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących, a także ustaliła 
składy poszczególnych komisji.

Podobnie jak cztery lata temu spe-
cjalnie dla czytelników „Głosu Gór-
na” prezentujemy sylwetki osób, które 
przez najbliższe pięć lat (od tego roku 
kadencja trwa nie cztery, a pięć lat), 
będą decydowały o bieżących spra-
wach oraz przyszłości naszej małej Oj-
czyzny.

Oni rządzą gminą

Czytaj na stronach 6-7

Wójt oraz radni wybrani w ostatnich wyborach złożyli 
ślubowanie podczas pierwszej sesji w tej kadencji

Tak świętowaliśmy 
100 lat niepodległości

Z wielką pieczołowitością przygotowane spektakle 
o tematyce patriotycznej. Śpiewanie pieśni żołnier-
skich z okresu I wojny światowej, posadzenie drze-
wa pamięci oraz odsłonięcie dwóch pamiątkowych 
tablic. Tak świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Czytaj na stronach 8-12

Czytaj na stronie 3

Samorząd gminy Górno kadencji 2018-2023. 

Oświetlenie  
na gwiazdkę
Wójt Przemysław Łysak podpi-

sał umowę na budowę kolej-
nego odcinka oświetlenia drogi gmin-
nej. Ma być gotowe przed świętami.

Jeszcze w tym roku powstanie 
oświetlenie drogi w miejscowości Gór-
no Parcele. Chodzi o odcinek przy 
drodze za cmentarzem. Powstanie 
tam pięć słupów z siedmioma lampa-
mi. Każda z nich wyposażona będzie 
w energooszczędne żarówki typu LED. 
Koszt inwestycji to 34,2 tys. złotych. 
Roboty mają być zakończone najpóź-
niej do końca roku, ale wykonawca za-
powiedział, że oświetlenie będzie goto-
we przed Bożym Narodzeniem.

Bezpłatne kursy 
komputerowe
Bezpłatne szkolenia z zakresu 

obsługi komputera i korzystania 
z internetu organizuje Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Górnie.

Tematy prowadzonych zajęć to: „Ro-
dzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, 
„Internet dla seniora”, „Rolnik w sieci”, 
„Kultura w sieci”, „Moje finanse i trans-
akcje w sieci”, „Tworzę własną stronę in-
ternetową”. Co trzeba zrobić, aby wziąć 
udział w szkoleniu?
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Miejsce na Twoją
 reklamę

ogłoś się w „Głosie Górna”
tel. 41 302 30 31 lub 504 411 350

Pierwsze urodziny 
gminnego żłobka

Żłobek w Radlinie jest jedynym w powiecie kieleckim, w którym dzieci w starszej gru-
pie uczą się z podręczników dla przedszkolaków.

Gminny Żłobek RADosna PO-
Lanka Marii Skłodowskiej-

-Curie w Radlinie obchodził będzie 
w najbliższy piątek swoje pierwsze 
urodziny. Placówka została otwarta 1 
grudnia 2017 roku. Jej budowa kosz-
towała trzy miliony złotych. Część 
pieniędzy pochodziła z rządowego 
programu Maluch Plus.

Dyrekcja i nauczyciele żłobka zapra-
szają na obchody, które odbędą się 30 
listopada o godzinie 10 w budynku żłob-
ka w Radlinie.

- Będziemy chcieli podziękować 
w tym dniu wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania naszego żłobka oraz 

pochwalić się tym, czego nauczyły się 
nasze dzieci w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy - mówi Anna Sławeta, dyrektor 
placówki.

Obecnie żłobek zapewnia opiekę 59 
maluchom, które uczą się w dwóch gru-
pach wiekowych. Chętnych jest jednak 
znacznie więcej. W ubiegłym roku na 
liście rezerwowej było wpisanych po-
nad dwadzieścioro dzieci. Rekrutacja na 
przyszły rok szkolny ruszy w lutym.

Żłobek w Radlinie jest jedyną placów-
ką w powiecie, gdzie starsze dzieci uczą 
się w oparciu o podręczniki dla przed-
szkolaków. Dzieci są też pod 8-godzin-
nym nadzorem pielęgniarki.

Uczą jak dbać  
o środowisko
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Radlinie bierze udział w projekcie 
realizowanym w ramach programu 
dla gmin województwa świętokrzy-
skiego pn. „Pracownia edukacyjna 
w szkole podstawowej – Czyste po-
wietrze, woda, gleba oraz odnawialne 
źródła energii”.

Całkowita wartość projektu wynosi 
30 tys. zł. Dotację w kwocie 24 tys. zł, 
czyli (80% kosztów) przyznał Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zaś  
6 tys. zł (20% kosztów) przyznała 
gmina Górno.

K Kołtun

Dopłacą do wymiany pieca  
i montażu solarów
Planujesz wymianę pieca central-

nego ogrzewania, montaż solarów lub 
paneli fotowoltaicznych? Nie musisz 
płacić za to w całości z własnej kie-
szeni. Rozpoczął się nabór wniosków 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach w ramach Programu prio-
rytetowego „Czyste powietrze”, którego 
celem jest poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń do atmosfery 
z istniejących jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza pochodzą-
cej z nowo budowanych jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych.

W ramach programu można uzy-
skać dofinansowanie na wymianę sta-
rego pieca centralnego ogrzewania, 
montaż paneli fotowoltaicznych oraz 
solarów, jak również na docieplenie bu-
dynków jednorodzinnych. 

Szczegowe informacje na ten temat  
na stronie www.wfos.com.pl.
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Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzysta-
nia z internetu, e-usług. To projekt realizowany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie, w ramach 
którego stu mieszkańców gminy będzie mogło zgłębić te-
matykę obsługi komputera i poruszania się w sieci interne-
towej.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 
3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działa-
nia szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Łączna wartość projektu wynosi 56 tys. złotych.
Realizowany projekt ma na celu zwiększenie stopnia umiejęt-

ności korzystania z internetu, w tym z e-usług wśród osób, które 
ukończyły 25 rok życia poprzez organizację bezpłatnych szkoleń 
komputerowych dla 100 mieszkańców gminy Górno. Tematy pro-
wadzonych zajęć to: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, 
„Internet dla seniora”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”, „Moje 
finanse i transakcje w sieci”, „Tworzę własną stronę interneto-
wą”. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:  
www.gminagorno.pl. Szczegółowe informacje można także uzy-
skać pod nr telefonu: 41-20-23-392.

W ramach realizowanego projektu zakupiono 10 komputerów 
do celów szkoleniowych, które po zakończeniu kursów zostaną 
przekazane wybranej szkole z terenu gminy Górno. Pierwsze 
szkolenia odbyły się w październiku 2018 r. Kolejne już wkrótce.

/AP/

Szkolenia komputerowe  
dla mieszkańców gminy

Pierwsza grupa szkoleniowa już zakończyła kurs i odebrała za-
świadczenia potwierdzające nabycie kompetencji.

Dwa bezpłatne szkolenia dla rolników
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kiel-

cach zaprasza osoby prowadzące ubój 
zwierząt poza rzeźnią na użytek własny 
lub w celu bezpośredniej dostawy na 
szkolenie z zakresu ochrony zwierząt 
podczas uboju. Szkolenie odbędzie się 
15 grudnia 2018 roku w sobotę o godzi-

nie 8.30 w Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Kielcach przy ulicy Ście-
giennego 203. Szkolenie jest bezpłatne. 
Zapisy pod numerem tel. 41 361 65 27 
lub 41 362 06 79. 

Tego samego dnia 15 grudnia 2018 
roku o godzinie 9.30 także w Powiato-

wym Inspektoracie Weterynarii w Kiel-
cach odbędzie się bezpłatne szkolenie 
w zakresie rolniczego handlu detalicz-
nego. Zapisy e-mail: ebw@piw.kielce.pl, 
tel. 41 361 65 27 lub 41 362 06 79.

Uczestnicy szkoleń otrzymają sto-
sowne zaświadczenia.
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Czasy się zmieniają. Daw-
ne schorzenia odchodzą 

w zapomnienie, a nowe przychodzą 
ze zwiększoną siłą. Na początku XX 
wieku strach przed bakteriami i wiru-
sami niemalże przeminął, lecz wraz ze 
zmianą milenium ludzie poznali nowe, 
dużo większe zagrożenie – choroby 
cywilizacyjne. 

Nowotwory, alergie, udary mózgu 
i zawały serca, cukrzyca, choroba Al-
zheimera, alkoholizm i depresja według 
badań powodują aż 80% zgonów we 
współczesnym świecie. Są on powodo-
wane złym odżywianiem, niezdrowym 
trybem życia lub używkami, lecz oko-
ło 1,4% rocznych zgonów to samobój-
stwa, które najczęściej są konsekwencją 
strasznej choroby, niezwykle często do-
tykającej nastolatków – depresji.

Badania wskazują, że około 20% osób 
w wieku od 15 do 24 lat doświadczyło 
kiedyś depresji. Pomimo, że jest to za-
burzenie raczej widoczne, to bywa utoż-
samiane z najprostszym i powszechnym 
smutkiem. Owszem, smutek i depresja 
to stany dosyć podobne na niektórych 
płaszczyznach, ale należy zaznaczyć, 
że ta druga jest zdecydowanie poważ-
niejsza i cięższa dla chorego. Objawia 

się ona poprzez ogólne pogorszenie 
nastroju, zmniejszone odczuwanie przy-
jemności czy niechęć lub porzucenie za-
interesowań i hobby osoby chorej. Cha-
rakterystyczne są również: zmniejszone 
poczucie własnej wartości, insomia bądź 
hipersomia, ciągłe zmęczenie, pogorsze-
nie apetytu, pesymizm, poczucie winy, 
stany lękowe, czy myśli samobójcze. 
Obserwuje się również tzw. zmniejszo-
ną reaktywność nastroju. Powoduje ona, 
że poprawa humoru osobie cierpiącej 
na depresję jest niemalże niemożliwa.  
Jak więc pomóc? Po pierwsze: okazać 
osobie chorującej na depresję wsparcie. 
Nastolatkowie szczególnie potrzebują 
akceptacji. Nie możemy czegokolwiek 
narzucać, ani winić za ich stan. Musimy 
pokazać, że jesteśmy dla nich i staramy 
się pomóc, jednocześnie nie naprzy-
krzając się przez udzielanie niepotrzeb-
nych lub niechcianych rad. Po drugie: 
pomagać i nie obciążać obowiązkami. 
Osoby cierpiące na depresję mogę 
przejawiać problemy z wykonywaniem 
najprostszych czynności. Powinniśmy 
pomóc najbliższemu w odrobieniu lekcji, 
jeśli ma z tym problem, w posprzątaniu 
w pokoju, w zrobieniu jedzenia. Nie mo-
żemy na nich krzyczeć, mówiąc „Weź 

się za siebie!”. To tylko pogłębi poczu-
cie niezrozumienia. Po trzecie: zachę-
cić do odwiedzenia specjalisty. Powin-
niśmy przekonać naszego najbliższego, 
a szczególnie jeśli jest on jeszcze w mło-
dym wieku, do odwiedzenia psychologa 
lub innego specjalisty zajmującego się 
depresją i że jest to całkowicie normalne. 
Nie możemy tego narzucać, ale należy 
uświadomić, że to im pomoże.

Depresja jest strasznym schorze-
niem, które tak często dotyka osoby 
młode. Tracą one nagle radość z życia, 
chęć do działania, porzucają hobby. 
Nie możemy być w tej kwestii bierni – 
rozmawiajmy i pomagajmy. Pokazujmy, 
że chcemy pomóc i jesteśmy dla nich. 
W kwestiach pomocy dla osób dotknię-
tych depresją można odwiedzić serwis 
Stowarzyszenia Aktywnie przeciwko De-
presji pod adresem http://depresja.org/, 
gdzie zamieszczone są porady i historie 
o tej tematyce. To właśnie oni udzielili 
mi cennych rad w pisaniu tego artyku-
łu. Przypominam także o istnieniu tele-
fonów zaufania dla dzieci i młodzieży 
(116 123), jak również dla dorosłych 
(116 111), które funkcjonują codziennie 
w godzinach popołudniowych. 

Kacper OPAS

Kacper Opas zwycięzcą  
konkursu dziennikarskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Gór-
nie we współpracy miesięcz-

nikiem „Głos Górna” oraz Gminną 
Biblioteką Publiczną w Górnie zor-
ganizował konkurs dziennikarski dla 
uczniów szkół podstawowych i klas 
III gimnazjum. Celem organizacji tego 
przedsięwzięcia było zarażenie mło-
dych osób pasją zawodu dziennika-
rza, poruszanie i ćwiczenie wypowie-
dzi na różne tematy.

Tematami, na jakie mogli się wy-
powiedzieć uczniowie z terenu naszej 
gminy to: Gmina Górno – miejscem na 
udany weekend dla turystów, Zagroże-
nia współczesnej młodzieży oraz Formy 
spędzania wolnego czasu. W pierwszej 
edycji tego konkursu wzięło udział 12 
prac, z czego największą popularnością 
cieszył się temat o zagrożeniach. Może-
my być dumni, że nasza młodzież po-
siada świadomość tych zagrożeń i umie 
sobie z nimi radzić.

Jury dokonało wyboru najlepszych 
prac, które zostały zgłoszone do Kon-
kursu Dziennikarskiego.

A oto wyniki:
Nagrodę Grand Prix otrzymuje: 
Kacper Opas

Kategoria tematu: Gmina Górno miej-
scem na udany wyjazd weekendowy dla 
turystów.

Miejsce 1 - Julia Stępnik
Miejsce 2 - Wiktoria Filipczak

Kategoria tematu: Zagrożenia współ-
czesnej młodzieży. 

Miejsce 1 - Magdalena Sańpruch
Miejsce 2 - Urszula Kamińska
Miejsce 3 - Zuzanna Stachura

Kategoria tematu: Jak spędzam wol-
ny czas od zajęć szkolnych?

Miejsce 1 - Kuba Ksel
Miejsce 2 - Zuzanna Kaleta
Wyróżnienia:
Aneta Łysak
Natalia Kozior
Przemysław Salwerowicz
Tomasz Krajcarz
Serdecznie gratulujemy.

Jedna, by wszystkimi rządzić

Kacper Opas
Ma 15 lat, uczy się w klasie trzeciej 

gimnazjalnej, uczęszcza do Szkoły Pod-
stawowej w Bęczkowie. Finalista XV Kon-
kursu Wojewódzkiego z Języka Polskiego. 
Jest także redaktorem naczelnym szkolnej 
gazetki „Kicz, czyli Kultura i człowiek”.
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Bezpieczeństwo 
najważniejsze

Chór Kameralny Cantus Puellis, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie - uczestnik II 

Edycji Programu „Liderzy dla Młodzieży", został zapro-
szony na uroczystości niepodległościowe do Opatowa. 

Zaproszenie wystosowała dyrektor Niepublicznego Techni-
kum im. gen. W. Andersa w Opatowie - Joanna Młynarska, któ-
ra również jest uczestnikiem Programu „Liderzy dla Młodzieży”. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła rzecznik młodzieży 
województwa świętokrzyskiego - Barbara Zamożniewicz.

Na naszych chórzystów już przed szkołą czekali uczniowie 
klasy mundurowej technikum w Opatowie. W sali widowiskowej 
nasz chór prowadzony przez Samuela Borka wykonał pieśni 
patriotyczne. Po krótkiej uroczystości Barbara Zamożniewicz 
- rzecznik młodzieży województwa świętokrzyskiego - przepro-
wadziła warsztaty dla wszystkich zgromadzonych „Czym jest 
dla Ciebie Niepodległość". 

Po nich Samuel Borek przeprowadził w sąsiedniej Szko-
le Podstawowej nr 1  warsztaty wokalne dla uczniów. W tym 
samym czasie uczniowie technikum przeprowadzili dla chóru 
warsztaty z informatyki, robotyki, druku 3D oraz z e-sportu. 
Po warsztatach chór Cantus Puellis w asyście Kampanii Re-
prezentacyjnej krokiem marszowym przeszedł do wyżej wspo-
mnianej Szkoły Podstawowej, gdzie uczniowie SP przedstawili 
piękną akademię patriotyczną. Po występnie chór wkroczył na 
scenę z recitalem.

- Zostaliśmy bardzo ciepło i życzliwie przyjęci przez Lidera 
Młodzieży z terenu Opatowa oraz pracowników i uczniów ca-
łego technikum - mówi Samuel Borek, opiekun chóru Cantus 
Puellis.

Nasz chór wystąpił w Opatowie

Chór Cantus Puellis podczas występu w Opatowie.

p o n i e d z i a ł e k  -  czw a r t e k : 1 1 : 0 0  -  2 2 : 0 0
p i ą t e k  -  s o b o t a : 1 1 : 0 0  -  2 3 : 0 0

n i e d z i e l a : 1 3 : 0 0  -  2 2 : 0 0

Piz z e r i a  I m p e r i o

Włoska pizza 
z dowozem!

/ i m p e r i o 1 1 7

C e d z y n a ,  u l .  K i e l e c k a  9

11 października 2018 r. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ra-
dlinie odwiedziły funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Starszy sierżant Małgorzata Pędzik i sierżant sztabowy 
Erwina Nowacka-Rylska przeprowadziły zajęcia z dziećmi 
w czterech grupach wiekowych: przedszkole, zerówka, klasy 
I – III i klasy IV – VIII. Tematem było bezpieczeństwo na dro-
dze. Najmłodsi z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli 
w spotkaniu, na którym policjantki posługiwały się „Autocho-
dzikiem”. W czasie tej lekcji nauka była zabawą. Łatwiej było 
zapamiętać, że na drugą stronę ulicy przechodzimy w wyzna-
czonych miejscach – na pasach, kiedy pali się zielone światło, 
a jeśli nie ma sygnalizatora - gdy upewnimy się, że nie nadjeż-
dża żaden pojazd.

Starszym uczniom policjantki zaprezentowały filmy dydak-
tyczne pt. „ 4 minuty do życia” oraz „Patrz i słuchaj”, które do-
tyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierw-
szej pomocy.

Dyrektor szkoły Krzysztof Kołtun oraz Rada Pedagogiczna 
bardzo dziękują paniom Małgorzacie i Erwinie za pomoc w re-
alizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

/MŚ/

W Radlinie bezpieczeństwa na drodze uczyli policjanci.
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Wiesław Janus
Ma 56 lat, wykształcenie śred-

nie. Obecnie nie pracuje, przebywa 
na rencie. Ma żonę Elżbietę i dwoje 
dzieci. Jest sołtysem Skorzeszyc. 
Jego hobby to literatura i folklor.  
W Radzie Gminy zasiada po raz 
pierwszy. Reprezentuje mieszkań-
ców Skorzeszyc. 

W czasie ostatnich wyborów zdobył 249 głosów, uzysku-
jąc tym samym trzeci wynik w całej gminie.

Stanisław Cedro
Ma 50 lat, z wykształcenia kierow-

ca z drugą kategorią. Na co dzień 
pracuje we własnym gospodarstwie 
rolnym. W poprzedniej kadencji nie 
zasiadał w Radzie Gminy. Mandat 
radnego uzyskał ponownie po cztero-
letniej przerwie. Reprezentuje miesz-
kańców Woli Jachowej. 

W ostatnich wyborach uzyskał 243 głosy.

Szymon Gałkiewicz

Ma 38 lat, wykształcenie średnie 
techniczne. Na co dzień zajmuje się 
prowadzeniem własnego gospodar-
stwa rolnego. Jest kawalerem. Jego 
hobby to sport, w szczególności 
piłka nożna, jest wiernym kibicem 
Korony Kielce. Reprezentuje miesz-
kańców Radlina. W Radzie Gminy zasiada po raz pierwszy. 

W czasie ostatnich wyborów uzyskał poparcie 135 osób.

Oni będą rządzić gminą przez najbliższe pięć lat

Przemysław Łysak – wójt gminy Górno
Ma 44 lata, żonę i dwie córki. Magister ekonomii. Karierę zawodo-

wą zaczynał od młodszego referenta w ZUS. Następnie był inspekto-
rem, specjalistą, kierownikiem w jednostce Urzędu Marszałkowskiego 
wdrażającej fundusze UE i dyrektorem ds. ubezpieczeń w KRUS. Od 
2010 r. jest wójtem gminy Górno. W wyborach zdobył 3561 głosów.

Janusz Bednarz
Ma 65 lat, wykształcenie zawo-

dowe, żonaty, czworo dzieci. Nie-
przerwanie sprawuje funkcję sołtysa 
sołectwa Radlin od 31 lat. Prowadzi 
gospodarstwo rolne. Zdobywca ogól-
nopolskiego tytułu Sołtys Roku. Jego 
hobby to literatura. W poprzedniej ka-
dencji pełnił funkcję przewodniczące-
go Rady Gminy. W ostatnich wyborach zdobył 105 głosów.

Stanisław Anioł
Ma 62 lata, z wykształcenia jest 

mechanikiem maszyn i urządzeń 
precyzyjnych. Na co dzień prowadzi 
wspólnie z żoną gospodarstwo rolne. 
Był radnym w poprzedniej kadencji, 
w której pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego. Reprezentuje mieszkań-
ców Leszczyn. 

W ostatnich wyborach zdobył 307 
głosów - to najlepszy wynik w całej gminie.

Pierwsza sesja Rady Gminy w składzie wyłonionym 
w czasie ostatnich wyborów odbyła się 22 listopada 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. 
Po rozpoczęciu posiedzenia zaświadczenia o wyborze na 

pełnione funkcje odebrali od przewodniczącego Gminnej Ko-
misji Wyborczej radni oraz wójt po czym złożyli ślubowanie. 
Następnie ze swojego grona rada wybrała przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących, a także ustaliła składy poszczegól-
nych komisji.

Przewodniczącą rady została Dorota Kot. Wiceprzewodni-
czącymi Andrzej Jawor i Przemysław Łabędzki.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Cecylia Krawczyk, 
Teresa Szlufik, Jan Sikora, Grzegorz Kaleta i Mariusz Zielon-
ka.

W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zasiadają: Teresa 
Szlufik, Tomasz Tofil, Wiesław Janus, Janusz Bednarz oraz 
Grzegorz Kaleta.

Do Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Komisji 
Budżetu wybrani zostali: Dorota Kot, Przemysław Łabędzki 
oraz Mariusz Zielonka.

Do Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki wybrano: Dorotę Kot, 
Cecylię Krawczyk, Annę Szczepańczyk, Stanisława Cedro 
i Jana Sikorę.

W Komisji Ładu i Porządku Publicznego zasiądą: Janusz 
Bednarz, Stanisław Cedro, Szymon Gałkiewicz, Andrzej Jawor 
i Tomasz Tofil.

Wójt Przemysław Łysak podczas zaprzysię-
żenia wypowiadał słowa roty z pamięci.
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Grzegorz Kaleta
Ma 45 lat, wykształcenie wyższe 

- inżynier mechanik. Na co dzień pra-
cuje w prywatnym przedsiębiorstwie, 
gdzie jest mistrzem produkcji. Ma 
żonę Elżbietę oraz troje dzieci. Jego 
hobby to sport oraz muzyka. W Ra-
dzie Gminy zasiada po raz pierwszy, 
reprezentuje mieszkańców Bęczko-
wa. Prezes Stowarzyszenia św. Jana z Dukli w Bęczkowie. 
Podczas ostatnich wyborów zdobył 191 głosów.

Dorota Kot
Przewodnicząca Rady Gminy
Ma 45 lat, wykształcenie wyższe 

magisterskie. Jest bioetykiem. Obec-
nie nie pracuje. Zajmuje się prowadze-
niem domu i wychowywaniem dzieci. 
Ma męża Dariusza i czwórkę dzieci. 
Jej hobby to muzyka. W Radzie Gminy 
zasiadała w latach 2006-2014. 

Reprezentuje mieszkańców Górna. W czasie ostatnich wy-
borów zdobyła 139 głosów.

Cecylia Krawczyk
Ma 57 lat, wykształcenie zawodo-

we. Mieszka w Krajnie Pierwszym, 
gdzie prowadzi gospodarstwo rolne 
specjalizujące się w uprawie truska-
wek. Ma męża Andrzeja i trójkę dzie-
ci. Jej hobby to literatura. 

W ostatnich wyborach zdobyła 
260 głosów poparcia, co dało jej dru-
gi wynik w gminie. Więcej niż ona zdobył tylko radny Anioł.

Przemysław Łabędzki 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ma 32 lata, wykształcenie wyższe 

techniczne. Mieszka w Krajnie Dru-
gim. Pracuje w Wojewódzkim Ośrod-
ku Ruchu Drogowego w Kielcach, 
gdzie jest egzaminatorem. Ma żonę 
Agnieszkę i dwóch synów. Jego hob-
by to muzyka, sport oraz moda. 

W Radzie Gminy zasiada po raz pierwszy. W czasie 
ostatnich wyborów zdobył 131 głosów.

Jan Sikora
Ma 61 lat, wykształcenie zawodo-

we, obecnie przebywa na emeryturze, 
wcześniej pracował w Chemarze oraz 
PKP. Ma żonę Marię oraz troje dzieci. 
Funkcję radnego gminy Górno pełni 
nieprzerwanie od 1994 roku. 

Reprezentuje mieszkańców Woli Ja-
chowej, gdzie mieszka. 

W ostatnich wyborach zdobył poparcie 129 osób.

Anna Szczepańczyk
Ma 45 lat, mieszka w Górnie, 

z wykształcenia magister ekonomii, 
absolwentka Wyższej Szkoły Ekono-
mii i Administracji w Kielcach (obec-
nie WSEPiNM). Pomaga mężowi pro-
wadzić działalność gospodarczą.

Jest mężatką, ma czwórkę dzieci. 
Doczekała się też wnuka.

Reprezentuje mieszkańców Górna. W ostatnich wybo-
rach zdobyła 213 głosów.

Mariusz Zielonka
Ma 45 lat, wykształcenie średnie. 

Mieszka w Skorzeszycach. Na co 
dzień prowadzi własną działalność 
gospodarczą. 

Ma żonę Lidię i dwóch synów. 
Jego hobby to literatura oraz kine-
matografia. W Radzie Gminy Górno 
zasiada po raz pierwszy. Startując 
w ostatnich wyborach uzyskał 184 głosy poparcia.

Tomasz Tofil
Ma 68 lat, mieszka w Cedzynie, 

posiada średnie wykształcenie, przez 
ostatnie trzy kadencje pełnił funkcję 
sołtysa Cedzyny. Emerytowany poli-
cjant. Zdobywca ogólnopolskiego ty-
tułu Sołtys Roku. 

Funkcję radnego sprawuje już dru-
gą kadencję z rzędu. Reprezentuje 
mieszkańców sołectwa Cedzyna. W ostatnich wyborach 
zdobył 224 głosy poparcia.

Teresa Szlufik

Ma 53 lata, mieszka w Górnie Par-
celach, posiada średnie wykształcenie. 
Wspólnie z mężem prowadzi gospodar-
stwo rolne. Od dwunastu lat jest sołty-
sem Górna Parceli.

Ma męża oraz czwórkę dzieci. 
Reprezentuje mieszkańców Górna 

Parceli. 
W ostatnich wyborach zdobyła 190 głosów.

Oni będą rządzić gminą przez najbliższe pięć lat
Andrzej Jawor
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ma 47 lat, mieszka w Bęczkowie, 

z wykształcenia technik mechanik  
o specjalizacji obróbka skrawaniem. 
Na co dzień jest kierownikiem pro-
dukcji w prywatnej firmie. Ma żonę 
Ewę i trójkę dzieci. Interesuje się mo-
toryzacją. W Radzie Gminy zasiada 
drugą kadencję z rzędu. 

W ostatnich wyborach zdobył 186 głosów.
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11 listopada 2018 roku w świetlicy w Bęczkowie odby-
ły się Gminne Obchody Odzyskania Niepodległo-

ści. W dniu setnej rocznicy tego wydarzenia Stowarzysze-
nie św. Jana z Dukli przy współpracy Chóru Kameralnego 
Cantus Puellis oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Ekobabki” 
z Cedzyny wystawiło spektakl słowno-muzyczny pn. „Ojczy-
zna”. Występowały także zespoły i koła gospodyń wiejskich 
z całej gminy.

Do Bęczkowa zjechali mieszkańcy ze wszystkich zakątków 
naszej małej ojczyzny, aby wspólnie cieszyć się z odzyskanej  
przed laty niepodległości. Na scenie w budynku, w której jeszcze 
nie tak dawno mieściła się kaplica, prezentowały swoje umiejęt-
ności artystyczne dzieci, młodzież oraz dorośli. Publiczność była 
tak liczna, że część widzów stała poza budynkiem świetlicy.

Zgromadzeni na widowni śpiewali pieśni patriotyczne z lokal-
nymi zespołami: Gminnym Kołem Gospodarzy, KGW Leszczyny, 
KGW Radlinianki, KGW Krajno, KGW Górno-Parcele, KGW Sko-
rzeszyce, KGW „Ekobabki” z Cedzyny, Górnianecki, Chórem Ka-
meralnym Cantus Puellis, Górnymi Nutkami oraz dziećmi ze SP 
im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie. 

- Wszyscy czujemy, że dziś jesteśmy Polakami. Jesteśmy 
wdzięczni przodkom, którzy sto lat temu walczyli o Niepodległą, 
walczyli za nas i dla nas. Podniosłość tego święta napełniała na-
sze serca dumą i radością - usłyszeliśmy od jednej z uczestni-
czek gminnych obchodów. 

Na zakończenie wójt Przemysław Łysak pokroił tort niepod-
ległościowy. Gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez 
gminę   organizacjom pożytku publicznego.

Gminne obchody rocznicy  
odzyskania niepodległości

Można było obejrzeć niezwykły spektakl patriotyczny. Sala świetlicy była wypełniona po brzegi.

Występ dzieci z lokalnej drużyny harcerskiej.

Występ Chóru Kameralnego Cantus Puellis.

Na scenie zespół Górne Nutki.Spektakl w wykonaniu mieszkańców Bęczkowa.
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100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, tę samą rocznicę istnienia szko-

ły i 30-lecie nadania jej imienia ks. Piotra Ściegiennego 
świętowano w Bęczkowie.

W piątek 16 listopada w szkole zorganizowano dużą uro-
czystość. Nic dziwnego, wszak okazja była potrójna. W ob-
chodach wzięli udział dyrekcja i nauczyciele szkoły, dyrekto-
rzy z innych placówek oświatowych działających na terenie 
gminy, władze gminy Górno z wójtem Przemysławem Łysa-
kiem na czele, byli nauczyciele szkoły w Bęczkowie, a także 
jej absolwenci. 

Podczas piątkowych uroczystości goście mogli zobaczyć 
patriotyczny występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
klasy II gimnazjum i klasy VIII Szkoły Podstawowej. Wido-
wiskowo wyglądało też odtańczenie przez uczniów naszego 
tańca narodowego - poloneza. Gościem specjalnym uroczy-
stości była Wiesława Juchnowska, była dyrektor szkoły, któ-
ra opowiadała uczniom o bogatej historii placówki, do której 
uczęszczają. 

Na scenie można było zobaczyć także występy Gminnego 
Koła Gospodarzy, zespołu Bęczkowianie oraz Stowarzyszenia 
św. Jana z Dukli. 

SĄ POWODY DO ŚWIĘTOWANIA
Świętowanie w bęczkowskiej szkole było huczne, bo i okazji 

do tego było do tego wiele. Okrągły jubileusz wolnego państwa 
zbiegł się z rocznicą istnienia szkoły, a ta ostatnio zmieniła się 
nie do poznania. W ciągu ostatnich dwóch lat wyremontowany 
całkowicie został blok sportowy, cały budynek został docieplo-
ny, wymieniono okna, wykonano nową elewację. Jest nowa in-
stalacja grzewcza oraz piec i wyposażenie kotłowni. Wszystko 
to sprawia, że ogrzewanie budynku może być tańsze nawet 
o kilkadziesiąt tysięcy rocznie.

Modernizacja szkoły zakończona w czerwcu tego roku kosz-
towała ponad 1 milion 356 tysięcy złotych. Inwestycje zostały 

sfinansowane z pieniędzy gminy Górno. Wójt Przemysław Ły-
sak przyznaje, że szkoła w Bęczkowie bardzo się zmieniła.

TO JEST INWESTYCJA 
W MŁODE POKOLENIE
- Po wielu latach stagnacji można powiedzieć literacko, że 

szkoła w Bęczkowie przeobraziła się z Brzydkiego Kacząt-
ka w Łabędzia. Kuchnia przystosowana do cateringu, nowo-
czesna sala gimnastyczna, piękna elewacja to tylko niektóre 
inwestycje. Duża w tym zasługa pracowników oświaty z pa-
nią dyrektor Agnieszką Gołąbek, która poświęciła w tym celu 
swoje wakacje. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w pełni przygo-
towaliśmy placówkę w Bęczkowie na te wspaniałe uroczysto-
ści. Najważniejsze jednak jest to, że dzieci mają komfortowe 
warunki do nauki, w porównaniu z tymi sprzed jeszcze kilku 
lat - mówi Przemysław Łysak. 

/AP/

Potrójny jubileusz

Polonez w wykonaniu uczniów z Bęczkowa.

Wiesława Juchnowska przybliżyła historię szkoły w Bęczkowie.

Dyr. Agnieszka Gołąbek podkreślała doniosłość chwili.

Uczniowie z Bęczkowa śpiewali pieśni patriotyczne.

Na widowni władze gminy i dyrektorzy szkół z całej gminy.
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Uroczyste obchody 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodle-

głości odbyły się 9 listopada w szkole 
w Krajnie.

Placówka przystąpiła do  projektu „God-
ność, wolność, niepodległość” – finanso-
wanego przez MEN i współfinansowanego 
przez gminę Górno. Świętowanie rozpoczę-
to o godzinie 11.11 odśpiewaniem „Mazurka 
Dąbrowskiego”. W ten sposób nauczyciele 
i uczniowie włączyli się w ogólnopolską ak-
cję wspólnego śpiewania hymnu państwo-
wego – bicie Rekordu dla Niepodległej.

Oficjalna część uroczystości szkolnych 
rozpoczęła się o godzinie 14.00. Aby wpro-
wadzić wszystkich zebranych w atmosferę 
tamtych lat, rozpoczęła się ona od wysłucha-
nia przez zebranych Marszu Pierwszej Bry-
gady odtworzonego z patefonu  datowane-
go na 1918 rok. Następnie zaprezentowano 
krótki film dokumentujący inicjatywy lokalne 
podjęte w ramach Akademii Obywatelskiej 
1918. Kolejnym punktem obchodów był mon-
taż słowno-muzyczny pod hasłem „11 listo-
pada 2018 – 100 lat Niepodległości Polski” 
przygotowany przez klasę Va, Vb, VIIa, VIIb, 
VIIIb. Uczniowie opowiedzieli w nim o waż-
nych wydarzeniach, które miały miejsce na 
przestrzeni 100 lat niepodległości. 

Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Pla-
styczny pod nazwą „Bóg, Honor, Ojczyzna”, 
który miał na celu uczczenie 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę, propa-
gowanie wartości patriotycznych, tworzenie 
pamięci historycznej, kształtowanie postawy 
szacunku do historii własnego narodu itp.

Ostatnim punktem świętowania było 
śpiewanie pieśni patriotycznych, w trakcie 
którego zarówno uczniowie, nauczyciele, 
jak i zgromadzeni goście mogli wspólnym 
śpiewem oddać hołd Wolnej Ojczyźnie. 

W tym dniu można było również obej-
rzeć dwie wystawy. Jedna z nich to pra-
ce wykonane przez uczniów po wyciecz-
kach edukacyjnych, które odbywały się 
w ramach programu „Niepodległa”. Na 
kolejnej wystawie  -  „Okruchy przeszło-
ści. 100-lecie Odzyskania Niepodległości” 
zaprezentowane zostały pamiątki dotyczą-
ce historii niepodległej Polski, związane 
zarówno z walką o wolność, jak i życiem 
codziennym Polaków tamtych czasów. Na 
wystawie można było zobaczyć m.in. wy-

posażenie wojska (np. lornetki), broń białą 
z okresu I i II wojny światowej, przedmioty 
gospodarstwa domowego z tego czasu. 
Pokazano także dokumenty świadczą-
ce o bohaterskiej postawie mieszkańców 
Krajna, m.in.: Legitymacja Żołnierza AK 
„Akcja Burza”, Legitymacja Odznaki Grun-
waldzkiej, Legitymacja Krzyża Więźnia 
Politycznego, Odznaka Weterana Walk 
o Niepodległość, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Order Męczeństwa 
i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 
1939 do 1989 r. za Walkę o Polskę Wolną 
i Sprawiedliwą. Przed szkołą wystawiony 
został wóz sanitarny z okresu I wojny świa-
towej.

Szkoła Krajno

Okruchy pamięci i nie tylko  
w szkole w Krajnie

Do zgromadzonych mówi Krzysztof Łysak, wicedyrektor ŚCDN w Kielcach.

Obchody niepodległościowe w szkole w Radlinie
Uczniowie z Radlina postanowili 

uczcić Stulecie Niepodległości 
Polski w dość oryginalny sposób. 
W czerwcu tego roku włączyli się 
do Wieloletniego Programu NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2021, startując 
w konkursie MEN „Godność. Wol-
ność. Niepodległość." 

Szkoła otrzymała dotację na ten cel. 
- Wreszcie mogliśmy zrealizować inno-
wacyjny pomysł mobilnej gry terenowej, 
który drzemał w zakamarkach umysłów 
nauczycielskich - mówi Iwona Gałkie-
wicz, nauczyciel w szkole w Radlinie. 
- Oczywiście w zadaniu pomogła nam 
firma szkoleniowa - dodaje.

Spośród uczniów klas IV - VIII wyłoniła 
się grupa kreatywnych dzieciaków, które 
wolały popołudniami zgłębiać wiedzę hi-
storyczno - informatyczną, niż grać w gry 
komputerowe. I tak powstała mobilna gra 
miejska o wejściu Legionów Józefa Pił-
sudskiego do Kielc 12 sierpnia 1914 roku 
pt. "Piłsudski Go". Pozostali uczniowie za-
grali w nią 08.11.2018 r. W projekt zaan-
gażowali się także rodzice, którzy ofiarnie 
podążali za swoimi pociechami aktywnie 
uczestnicząc w grze. Gra przyniosła wiele 
radości wszystkim, a dzieciaki nawet nie 
zauważyły, że przy okazji nauczyły się 
dużo o bardzo ważnym wydarzeniu histo-
rycznym w swojej Małej Ojczyźnie. 

Grę sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

Uczniowie z Radlina w Kielcach przy 
pomniku Józefa Piłsudskiego.
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W niedzielę, 11 listopada 2018 
roku w 100. rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległości 
o godz. 11.30 odbyło się uroczyste 
odsłonięcie nowej tablicy na pomni-
ku w Skorzeszycach. Monument upa-
miętnia mieszkańców wsi, pomordo-
wanych w sierpniu 1944 roku przez 
hitlerowców.

Poświęcenia pomnika dokonał pro-
boszcz parafii Skorzeszyce Włodzimierz 
Jastrząb. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele Instytutu Pamięci Naro-
dowej z Krakowa, władze samorządowe, 
poczet sztandarowy Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
oraz licznie przybyli mieszkańcy miej-
scowości.

Przed pomnikiem złożono wieńce 
i zapalono znicze. Pamięć ofiar uczczo-
no minutą ciszy i salwą z broni.

SPS

Nowa tablica na pomniku w Skorzeszycach

Pamiątkowy obelisk na 
stulecie niepodległości
13 listopada 2018 roku 

w SP im. Noblistów Pol-
skich w Leszczynach odbyła się 
uroczysta wieczornica poświęcona 
100-leciu odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Uroczystość rozpoczęły przedszkola-
ki piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”, 
przygotowane przez swoje panie, wpro-
wadzając zebranych w radosny nastrój.

Spotkanie wypełniły głównie utwory 
o charakterze patriotyczno-religijnym, 
które są świetnym dokumentem róż-
nych, ważnych etapów naszej historii. 
Śpiewane na polu walki podnosiły du-
cha, dodawały odwagi, budziły pragnie-
nie zwycięstwa, jednoczyły Polaków 
w walce o niepodległość.

Uczniowie wykonali 22 piosenki, po-
cząwszy od „Bogurodzicy” przez pieśni 
legionowe, a kończąc na „Murach” Jacka 
Kaczmarskiego. Opowiedzieli o okolicz-
nościach ich powstania i o ich twórcach.

Wspólnie z uczniami śpiewali rodzice, 
nauczyciele i zaproszeni goście, któ-
rych na początku uroczystości powitał 
dyrektor szkoły Jerzy Snopek. Do śpie-
wu dołączyli również wójt gminy Górno 
Przemysław Łysak, radny i sołtys Stani-
sław Anioł, ks. Krzysztof Tkaczyk, prze-
wodnicząca Rady Rodziców Katarzyna 
Ziółkowska oraz panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Leszczynach.

Po wieczornicy goście, nauczyciele, 
uczniowie i rodzice wyszli przed budy-
nek szkoły, gdzie wójt, radny, przewod-
nicząca Rady Rodziców w towarzystwie 
dyrektora szkoły odsłonili obelisk upa-
miętniający 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Kamień ufundował pan Piotr Gil, 
a napis i orła legionowego wykuli pań-

stwo Renata i Grzegorz Wdowiakowie. 
Dyrektor szkoły wyraził podziękowanie 
fundatorom i wręczył pamiątkowe dyplo-
my. Wieczornicę przygotowali nauczy-
ciele: Elżbieta Sańpruch, Monika Kupis, 
Janusz Mochocki oraz Edyta Gondek. 
Piękną dekorację przygotowała Anna 
Lasota zaś o oprawę muzyczną zadbał 
Sławomir Wiech.

Podczas uroczystości w Leszczynach wójt Przemysław Łysak i dyrektor miejscowej 
szkoły Jerzy Snopek, radny Stanisław Anioł i Katarzyna Tkaczyk z Rady Rodziców 
odsłonili pamiątkowy obelisk.

Wójt Przemysław Łysak i radny Wiesław Janus składają wieniec przed pomnikiem 
poświęconym pamięci pomordowanych w czasie wojny mieszkańców Skorzeszyc. 
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Wieczornica i drzewo  
pamięci w Cedzynie

Podczas wieczornicy w szkole w Cedzynie. Dyr Ewa Krajcarz i radny Tomasz Tofil sadzę drzewo pamięci.

Wieczornica, podczas której uczniowie zaprezento-
wali patriotyczny program artystyczny, odbyła się 

9 listopada w szkole w Cedzynie. Na spotkanie przybyły 
władze gminy, wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektorzy wszystkich pla-
cówek oświatowych z terenu gminy.

Poezja przeplatana była najpiękniejszymi pieśniami patrio-
tycznymi. Specjalnie przygotowana scenografia dodatkowo 
działała na wyobraźnię uczestników spotkanie.

Wieczornica nie była jedynym wydarzeniem, które miało na 
celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Przed szkołą w Cedzynie zasadzono także drzewo 
pamięci.

/AP/ Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości.

Pieśni i tańce narodowe w Górnie
9 listopada 2018 r. w Szkole 

Podstawowej w Górnie odbyły 
się uroczystości z okazji stulecia od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści. O godz. 11.11 wszyscy uczniowie 
– od przedszkolaków po gimnazjali-
stów – wraz z dyrekcją i nauczyciela-
mi wzięli udział w ogólnopolskiej ak-
cji Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN 
„Rekord dla Niepodległej”, w ramach 
której zaśpiewaliśmy czterozwrotko-
wy polski hymn narodowy.

W godzinach popołudniowych, we-
spół z zaproszonymi gośćmi i rodzicami, 
uczestniczyliśmy w uroczystej akademii 
zatytułowanej „A to Polska właśnie”. 
Dzieci i młodzież naszej szkoły przygo-
towali program słowno-muzyczny, na 
który składały się recytacje, opowieść 
o odzyskaniu przed stu laty wolności, 
występ instrumentalny, tańce (polonez, 
mazur, taniec z biało-czerwoną fla-
gą), prezentacje zespołów Górne Nutki 
i Górnianecki. Dopełnieniem programu 

artystycznego były pieśni patriotyczne, 
do których wykonania włączyli się wszy-
scy uczestnicy spotkania.

Dyrektor szkoły – Stanisław Grze-
gorz Niestój podziękował przybyłym 
gościom: Marianowi Grzegolcowi – soł-

tysowi Górna, Teresie Szlufik – radnej 
Rady Gminy i sołtysowi Górna-Parceli, 
Marcinowi Kasprzykowi – przewodni-
czącemu Rady Rodziców, zespołowi 
Górnianecki oraz wszystkim przybyłym 
na tę uroczystość.

Program artystyczny uczniów zachwycił publiczność.


