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21 października wybraliśmy 
naszych reprezentantów  

w Radzie Gminy. Dwa tygodnie póź-
niej zdecydowaliśmy, że naszym 
wójtem przez kolejne pięć lat będzie 
Przemysław Łysak. Prezentujemy 
wyniki wyborów samorządowych.

Wybory wygrał trzeci raz z rzędu 
urzędujący wójt Przemysław Łysak.

- Bardzo serdecznie dziękuję za 
wszystkie głosy oddane na mnie przez 
naszych mieszkańców i kolejny raz ob-
darzenie mnie zaufaniem - mówi Prze-
mysław Łysak, wybrany na kolejną ka-
dencję. 

- Każdy zauważył, iż moja kampa-
nia była bardzo skromna. Z szacunku 
dla mieszkańców i Ich mądrości, nie 
narzucałem się swoimi zdjęciami, ha-
słami, propagandą. Przyznam, że nie 
znam drugiego takiego przypadku, ale 
tym bardziej jestem zbudowany posta-
wą i świadomością wyborców - mówi 
wójt Łysak.

- Dodam, że zaoszczędzone środki 
na swoim promowaniu w wyborach, 
postanowiłem przeznaczać na cele 
charytatywne w naszej gminie, aby zo-

stał po nich pożytek - informuje Prze-
mysław Łysak.

Prezentujemy wyniki wyborów na 
wójta i do Rady Gminy.

Po wyborach.
Wójt dziękuje.

Czytaj na stronie 3

Wójtem przez kolejne pięć lat będzie Przemysław Łysak. 
Zmiany nastąpią w składzie naszej Rady Gminy.

Świętujemy jubileusz  
odzyskania wolności

Już w najbliższą niedzielę świętować będziemy 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. W całym kraju odbywać się będą z tej okazji 
uroczystości jubileuszowe. Nie zabraknie ich także 
w naszej gminie. Jak będziemy świętować jubile-
usz oraz jak świętowano rocznicę w szkołach?

Czytaj na stronach 8-12

W Cedzynie
powstanie 
żłobek

Niespełna rok temu w Radlinie otwo-
rzono pierwszy żłobek samorządowy 
w gminie Górno. Rozwija się znakomi-
cie, a w planach jest już budowa kolejne-
go, tym razem w miejscowości Cedzyna.

Czytaj na stronie 5

Będzie świetlica  
w Skorzeszycach
Skorzeszyce będą miały świetlicę 

wiejską. Powstanie w miejscu starego 
budynku gospodarczego. Koszt budo-
wy to około milion złotych. Gmina po-
zyskała na ten cel duże dofinansowa-
nie. Obiekt będzie służył nie tylko do 
spotkań mieszkańców. Opiekę i pomoc 
w nauce znajdą w niej dzieci uczęsz-
czające do szkoły.

Czytaj na stronie 4

Przemysław Łysak został wybrany wój-
tem na kolejną kadencję. Gminą Górno 
nieprzerwanie kieruje od 2010 roku.
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Przypnij odblask 
i idź bezpiecznie
Do tragicznych w skutkach zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych docho-
dzi najczęściej po zmroku. Dodatkowo, 
gdy zapominają oni o korzystaniu z ele-
mentów odblaskowych oraz o przestrze-
ganiu przepisów, stwarzają ogromne 
niebezpieczeństwo dla samych siebie. 
Świętokrzyscy policjanci apelują do pie-
szych o zachowanie szczególnej ostroż-
ności podczas przemieszczania się po 
drogach, szczególnie tych nieoświetlo-
nych.

Ograniczona widoczność spowodo-
wana niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi, szybciej zapadający zmrok, 
opady deszczu czy mgła. Takie warun-
ki powodują, że piesi, niekorzystający 
z elementów odblaskowych są mało 
widoczni dla kierujących. Dodatkowo 
zdarzają się sytuacje, gdy niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego chcąc skró-
cić sobie drogę zapominają o przestrze-
ganiu podstawowych przepisów. Między 
innymi takie zachowania mogą dopro-
wadzić do groźnych w skutkach zdarzeń 
drogowych. W tym roku na drogach 
województwa świętokrzyskiego doszło 
do 193 wypadków z udziałem pieszych. 
Rannye w  nich zostały 172 osoby, na-
tomiast z powodu poniesionych obrażeń 
zginęło 25 pieszych.

Przypominamy!
- Jeżeli poruszasz się po drogach, 

zadbajmy o własne bezpieczeństwo.
- Element odblaskowy nie powinien 

być powodem do wstydu, noszenie go to 
duży krok do poprawy bezpieczeństwa 
na drodze.

- Pokaż się każdemu kierowcy, daj 
widoczny przykład jak dbać o własne 
bezpieczeństwo.

- Przestrzegając przepisów zwięk-
szasz bezpieczeństwo swoje oraz in-
nych.

Drogi za jedną 
czwartą wartości

Trzy odcinki dróg asfaltowych 
powstaną do końca tego mie-

siąca na terenie osiedla w Górnie. Na 
inwestycję wartą nieco ponad milion 
złotych, gmina pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości prawie 740 tysię-
cy złotych.

Umowa z wykonawcą na budowę  
podpisana została 17 października. Ter-
min zakończenia prac został określony 
przez strony na dzień 30 listopada tego 
roku.

- Przetarg został ogłoszony tego sa-
mego dnia, w którym gmina uzyskała 
informację o przyznaniu dofinansowania 
- informuje Łukasz Papis, specjalista do 
spraw zamówień publicznych w Urzę-

dzie Gminy Górno. Skąd ten pośpiech? 
Inwestycja musi być zrealizowana i roz-
liczona do końca tego roku. Gmina bo-
wiem zdobyła na ten cel dofinansowa-
nie z „Rządowego Programu Na Rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej Infra-
struktury Drogowej” w kwocie 738 tys. zł 
(wartość inwestycji to 1,05 mln zł.)

Za te pieniądze powstaną trzy odcinki 
dróg równoległych do trasy krajowej. 

- To ostatnie drogi należące do gminy, 
które nie były jeszcze wyasfaltowane. 
Oprócz pasa jezdni o szerokości 5 me-
trów będą pobocza i wjazdy na posesje 
do z kostki - informuje Łukasz Papis. 

/AP/

Po zakończeniu trwających obecnie prac wszystkie drogi gminne na terenie osiedla 
w Górnie będą miały nawierzchnię asfaltową.
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Reelekcja wójta Łysaka  
i nowy skład Rady Gminy

KALETA Grzegorz Janusz
JAWOR Andrzej Marian
TOFIL Tomasz
KOT Dorota
SZCZEPAŃCZYK Anna Małgorzata
SZLUFIK Teresa Barbara
KRAWCZYK Cecylia
ŁABĘDZKI Przemysław Tomasz
ANIOŁ Stanisław
GAŁKIEWICZ Szymon Piotr
BEDNARZ Janusz
ZIELONKA Mariusz Tadeusz
JANUS Wiesław Stanisław
SIKORA Jan
CEDRO Stanisław

NOWY SKŁAD RADY GMINY
W KADENCJI 2018–2023

21 października wybraliśmy 
naszych reprezentantów  

w Radzie Gminy. Dwa tygodnie póź-
niej zdecydowaliśmy, że naszym 
wójtem przez kolejne pięć lat będzie 
Przemysław Łysak. Prezentujemy 
wyniki wyborów samorządowych.

O fotel wójta gminy Górno starało się 
czterech kandydatów. Ubiegający się 
o reelekcję Przemysław Łysak, startu-
jący z własnego komitetu, Anna Michal-
ska kandydatka Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Grzegorz Skiba z Krajna i Aneta 
Dudzik z Cedzyny. Wybory 21 paździer-
nika nie przyniosły rozstrzygnięcia kto 
będzie wójtem. Najwięcej głosów zdobył 
Przemysław Łysak - 2 956 oraz Anna 
Michalska - 1787 i to oni spotkali się 
w drugiej turze wyborów 4 listopada. Po-
zostali kandydaci uzyskali następującą 
liczbę głosów: Grzegorz Skiba - 1706, 
Aneta Dudzik - 449.

WÓJT DZIĘKUJE ZA ZAUFANIE
4 listopada mieszkańcy zdecydowali 

powierzyć mandat wójta po raz kolejny 
Przemysławowi Łysakowi, który uzyskał 
3374 głosy. Jego konkurentka - 3338.

- Bardzo serdecznie dziękuję za 
wszystkie głosy oddane na mnie przez 
naszych mieszkańców i kolejny raz ob-
darzenie mnie zaufaniem - mówi Prze-
mysław Łysak, wybrany na kolejną ka-
dencję.

- Każdy zauważył, iż moja kampania 
była bardzo skromna. Z szacunku dla 
mieszkańców i Ich mądrości, nie narzu-
całem się swoimi zdjęciami, hasłami, 

propagandą. Przyznam, że nie znam 
drugiego takiego przypadku, ale tym 
bardziej jestem zbudowany postawą 
i świadomością wyborców - mówi Prze-
mysław  Łysak.

POSTARAM SIĘ 
NIE ZAWIEŚĆ
- Nikomu nawet w najmniejszym 

stopniu nie utrudniałem kampanii. Ani 
w pierwszej, ani w drugiej turze. Nie-
stety opozycja (którą znam doskonale 
od lat, gdyż rządziła już w gminie) była 
niesłychanie agresywna i nachalna. 
Nawet w urzędzie spotkałem się z róż-
nymi prowokacjami i agresją ze strony 
opozycji, przed którą broniąc się by-
łem posądzany o niegrzeczność. Na 
szczęście nie wygrały banery, nachal-
ność, ogromne nakłady środków, finan-
sów i propaganda. Wygrali ludzie. Oni 
w tych wyborach gminnych głosowali 
na człowieka, na efekty naszej pracy, 
a nie na partie, politykę, prymitywne 
obietnice i kompromitujące się koalicje. 
Jeszcze raz dziękuję świadomym wy-
borcom, naszym mieszkańcom i będę 
robił wszystko, aby Ich nie zawieść - 
deklaruje wójt Przemysław Łysak.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
w tym roku mieliśmy pierwsze wybory 
samorządowe, podczas których w ko-
misjach wyborczych nie mogli zasiadać 
urzędnicy z gminy.

SPORE ZMIANY 
W RADZIE GMINY
W wyniku ostatnich wyborów samo-

rządowych zmiany nastąpią w Radzie 

Gminy. Spośród osób zasiadających 
w niej dotychczas wybranych na kolej-
ną kadencję zostało osiem (zaznaczyć 
trzeba w tym miejscu, że nie wszyscy 
ubiegali się o reelekcję). Pozostała 
część, to nowi ludzie.

Poniżej prezentujemy nazwiska osób 
wybranych do Rady Gminy w kadencji 
2018-2023.

Pierwsza sesja Rady Gminy Górno 
w nowym składzie odbędzie się pod ko-
niec listopada.

Nowo wybranym do władz samorzą-
dowych gratulujemy i życzymy owocnej 
pracy na rzecz mieszkańców naszej 
gminy.

/AP/
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Skorzeszyce będą miały świe-
tlicę wiejską. Powstanie 

w miejscu starego budynku gospo-
darczego. Koszt budowy to około 
milion złotych. Gmina pozyskała na 
ten cel duże dofinansowanie.

Gmina Górno dzięki bardzo dobrze 
napisanemu wnioskowi pozyskała na 
przebudowę aż pół miliona złotych 
dofinansowania z programu Inwesty-
cje w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne w ramach działania „Podstawo-
we usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

WYSOKIE MIEJSCE 
W KONKURSIE
Gmina Górno w ocenie wniosku 

zdobyła 22 punkty i zajęła wysokie 11 
miejsce na liście spośród 40 zakwalifi-
kowanych wniosków. Limit środków dla 
województwa świętokrzyskiego zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi wynosi nieco ponad 
6,5 miliona złotych. To oznacza, że do-
finansowanie otrzyma pierwszych 18 
wniosków na liście. 

BUDYNEK I OTOCZENIE
Nowy budynek będzie dwukon-

dygnacyjny. Powierzchnia użytkowa 
świetlicy wyniesie ponad 400 metrów 
kwadratowych. W ramach przebudo-
wy, rozbudowy i nadbudowy budynku 
gospodarczego istniejący układ dróg 
i chodników zostanie powiększony 
o drogę wewnętrzną wokół projekto-
wanego budynku. Za budynkiem wy-
budowane będą cztery nowe miejsca 
postojowe (w tym jedno dla osób nie-
pełnosprawnych). Przy budynku zapro-
jektowane zostały trzy nowe latarnie 
oświetleniowe. W południowej części 

działki, za skarpą przeznaczoną do 
wzmocnienia zaprojektowane zostało 
boisko do siatkówki. Teren przy budyn-
ku przystosowany będzie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Podobnie jak 
parter. 

MIEJSCE SPOTKAń 
I NIE TYlKO
Budynek pełnić będzie funkcję uży-

teczności publicznej, czyli świetlicy 
wiejskiej, stanowiącej ośrodek rozwoju 
wsi. Świetlica będzie więc miejscem 
spotkań lokalnej społeczności, zebrań 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokal-
nych klubów sportowych. Pracownicy 
świetlicy udostępniać będą dzieciom 
gry i zabawy, prowadzić głośne czy-
tanie bajek, organizować pomoc w od-
rabianiu lekcji i zajęcia z komputerem 
oraz okolicznościowe spotkania. W bu-
dynku świetlicy głównym pomieszcze-
niem będą dwie sale świetlic. Uzupeł-
niać je będą pomieszczenia biurowe, 

łazienki na parterze dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
duży taras. 

BĘDZIEMY MIElI ŚWIETlICĘ
ZA POŁOWĘ CENY
Wartość całej inwestycji to około 

milion złotych, gmina dołoży maksy-
malnie połowę tej kwoty. Zakończenie 
prac planowane jest na koniec 2019 
roku. - To wspólna nasza praca, Gmin-
nego Ośrodka Kultury, szkoły i sołtysa 
w Skorzeszycach. Wniosek jest inno-
wacyjny w skali województwa. Budynek 
przyda się bardzo lokalnej społeczno-
ści Skorzeszyc, przede wszystkim Kołu 
Gospodyń, które ostatnio święci same 
sukcesy. Cieszę się, że nasza praca 
przynosi efekty i została dobrze oce-
niona przez samorząd województwa 
i komisję oceniającą wniosek. Projekt 
przygotowywany był wraz z lokalną 
społecznością - podkreśla wójt gminy 
Górno, Przemysław Łysak. 

Takiej świetlicy Skorzeszycom 
wszyscy będą zazdrościć

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJE
skala 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE
skala 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

W tym miejscu powstanie nowoczesny budynek świetlicowy.

Tak będzie wyglądała świetlica wiejska w Skorzeszycach.
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Niespełna rok temu w Radlinie 
otworzono pierwszy żłobek 

samorządowy w gminie Górno. Roz-
wija się znakomicie, a w planach jest 
już budowa kolejnego, tym razem 
w miejscowości Cedzyna.

O tym, że żłobek gminny RADosna 
POLanka w Radlinie okazał się strzałem 
w dziesiątkę, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Placówkę otwarto w grud-
niu 2017 roku. Jego budowa kosztowała 
2 miliony 600 tysięcy złotych. Gmina po-
zyskała na ten cel 750 tysięcy z rządo-
wego programu „Maluch Plus”.

WIĘCEJ ChĘTNYCh 
NIż MIEJSC W PlACÓWCE
Placówka w Radlinie zapewnia opiekę 

58 dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. 
- Jak można było się domyślać, 

wszystkie miejsca zostały bardzo szyb-
ko zajęte, a rodzice maluchów chwalą 
sobie organizację i atmosferę, jaka pa-
nuje w żłobku - mówi wójt Przemysław 
Łysak.

Mając na uwadze fakt, iż w gminie 
Górno rodzi się coraz więcej dzieci, 
władze samorządowe z wójtem Łysa-
kiem na czele, już rok temu planowały 
utworzenie na terenie gminy drugiego 
żłobka. Mocno o to zabiegał także rad-
ny Tomasz Tofil. 

TAK BĘDZIE WYGląDAŁ 
DRUGI żŁOBEK 
SAMORZąDOWY 
Plany dość szybko udało się zreali-

zować, gdyż powstał już projekt nowe-
go żłobka, a w połowie października 
gmina Górno wystąpiła o pozwolenie 
na budowę. Jak będzie wyglądał nowy 
żłobek gminny w Cedzynie? Na parte-
rze budynku zaprojektowano dwa od-
działy żłobka (do 23 osób) z sanitaria-
tami oraz sypialniami, aneks kuchenny 

do odbioru, przygotowania i formowa-
nia posiłków wraz ze zmywalnią, WC 
dla personelu, pokój socjalny, szatnię 
dla personelu, pomieszczenia biuro-
we, archiwum, szatnie dla dzieci, WC 
z przewijakiem, pokój dyrektora, pokój 
pielęgniarki, pomieszczenie porządko-
we, pomieszczenie na odpadki oraz ko-
tłownię. Na piętrze budynku zaprojekto-
wano salę wielofunkcyjną (do 30 osób), 
WC damskie i dla osób niepełnospraw-
nych, WC męskie, aneks kuchenny, sa-
nitariaty dla dzieci, pomieszczenie ma-
gazynowe, pomieszczenie porządkowe 
oraz dwie sale zajęć dla dzieci. 

ZA 3,7 MIlIONA ZŁOTYCh
Cała powierzchnia użytkowa nowe-

go żłobka wynosić będzie 938 metrów 
kwadratowych. Szacowana wartość ca-
łej inwestycji to 3 miliony 750 tysięcy 
złotych. Jeśli gmina szybko otrzyma po-

zwolenie na budowę i dofinansowanie 
z ministerstwa, prace mogą ruszyć już 
w 2019 roku. 

JESZCZE NIE WYBUDOWANY, 
A JUż Są ChĘTNI
- Kiedy osiem lat temu obejmowa-

łem funkcję wójta gminy Górno nie było 
żadnej świetlicy szkolnej, w której dzie-
ci mogłyby zostać po godzinach, żad-
nej świetlicy wiejskiej, a teraz mamy 
sześć, nie było również żłobka. Teraz 
te dobrodziejstwa są. Żłobek jest naj-
nowocześniejszy i największy w powie-
cie kieleckim. Jako jedyny wprowadził 
podręczniki. Dzieci są zadbane i mają 
wspaniałą kadrę opiekunów - mówi wójt 
Górna, Przemysław Łysak.

- Nowy żłobek w Cedzynie dopiero 
zaprojektowany, a już jest pełny, bo na 
liście rezerwowej tego w Radlinie jest 
55 dzieci z naszej gminy - dodaje wójt.

W Cedzynie powstanie żłobek

Tak będzie wyglądał żłobek w Cedzynie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie bierze udział  
w projekcie „Mała książka-wielki człowiek” organi-

zowanym przez Instytut Książki. 
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 lat (rocznik 

2015), które były lub będą zapisane do biblioteki w okresie 
trwania projektu (zapraszamy na stronę Instytutu Książki, 
http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/, w celu zapoznania się 
z projektem).

W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie za-
prasza wszystkie dzieci w wieku trzech lat do odwiedzania bi-
bliotek działających na terenie gminy, w Górnie, Krajnie, Radli-
nie i Woli Jachowej i do wstąpienia w poczet czytelników oraz 
odebrania darmowych wyprawek czytelniczych. Ponadto dzie-
ci, które systematycznie będą wypożyczać książki, otrzymają 
dodatkowo Karty Małego Czytelnika, naklejki za każdą wizytę 
w bibliotece oraz dyplomy.

/GBP/

Odbierz wyprawkę czytelniczą dla dziecka
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Radni dziękowali za współpracę 
a sołtysi za spokojną kadencję

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
gminy Górno – urząd sprawdza oferty
Gmina Górno informuje, że w dniu 28 września 

2018 roku nastąpiło otwarcie ofert o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą „Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców Gminy Górno”. 

Złożone zostały 3 oferty na realizację zadania pn.: Dosta-
wa i montaż 237 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach 
programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmi-
ny Górno” oraz 1 oferta na zadanie pn.: Dostawa i montaż 88 
instalacji solarnych w ramach programu „Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców Gminy Górno”.

Obecnie prowadzona jest weryfikacja złożonych ofert, po 
zakończeniu której zostanie podpisana umowa z wykonaw-
cą. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to 
listopad 2018 r.

Mieszkańcy, którzy biorą udział w realizowanym projek-
cie powiadomieni zostaną o wysokości i terminie wpłacania 
wkładu własnego.

Radni kadencji 2014-2018 z wójtem Przemysławem Łysakiem oraz sołtysami.

Zmiany w budżecie, uchwała 
o nabyciu działki w Górnie oraz 

zmiana w Kompleksowym Programie 
Rozwoju Szkół w Gminie Górno – to 
ostatnie uchwały podjęte przez obec-
ną Radę Gminy.

15 października odbyła się ostatnia 
sesja rady gminy w kadencji 2014-2018. 
Radni wprowadzili między innymi zmiany 
w budżecie oraz Kompleksowym Pro-

gramie Rozwoju. Po zakończeniu obrad 
wójt podziękował radnym za cztery lata 
wspólnej pracy na rzecz mieszkańców. 
Każdemu wręczył podziękowanie w for-
mie dyplomu. 

Ustępującym radnym dziękowali tak-
że sołtysi - najstarszy sołtys w gminie – 
Marian Grzegolec z Górna i najmłodszy 
Wiesław Janus ze Skorzeszyc. Obaj pod-
kreślali, że były to cztery lata merytorycz-

nej pracy i dobrej współpracy. Dziękowali 
za brak kłótni, które były częstym zjawi-
skiem w poprzednich kadencjach.

Przyznać trzeba, że ta rada praco-
wała wyjątkowo zgodnie, co przynio-
sło ogrom inwestycji, bo zgoda buduje. 
Przez cztery lata nie było zmian w pre-
zydium, a nawet w składach poszczegól-
nych komisji.
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Po pięć tysięcy złotych pozyska-
li sołtysi Bęczkowa, leszczyn 

i Skorzeszyc ze Starostwa Powiato-
wego w Kielcach.

Kilka miesięcy temu starosta kielec-
ki ogłosił program, z którego pieniądze 
mogli zdobyć sołtysi. Kwoty nie były 
duże, wynosiły po pięć tysięcy złotych, 
ale zawsze jest to zastrzyk pieniędzy. 

Do starosty wpłynęło kilkaset wnio-
sków ze wszystkich 19 gmin powiatu 
kieleckiego. Niektóre zawierały błędy 
formalne, zdarzało się też, że wniosko-
dawcy starali się o środki na inne cele 
niż było można. 

Z naszej gminy po pięć tysięcy zło-
tych przyznano sołectwom Bęczków, 
Leszczyny i Skorzeszyce.

Za pozyskane pieniądze z powiatu 
zakupione zostały już buty dla członkiń 
Koła Gospodyń Wiejskich w Skorze-
szycach, a w Leszczynach doposażony 
został plac zabaw przy szkole podsta-
wowej.

- Nasza szkoła się rozwija, chodzi do 
niej coraz więcej dzieci, dlatego nowe 
zabawki na placu zabaw są moim zda-
niem najbardziej potrzebną rzeczą jaką 
możemy kupić za zdobyte pięć tysięcy 
złotych - mówił tuż po odebraniu czeku 
Stanisław Anioł - sołtys i radny Lesz-
czyn.

Plac zabaw z nowymi urządzenia-
mi został już otwarty i cieszy dzieci, 
zwłaszcza że pogoda sprzyja zabawie 
na świeżym powietrzu. 

Z nowych butów cieszą się także pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sko-
rzeszycach. Dumnie prezentują je pozu-
jąc do zdjęć. 

Pieniądze z programu dla 
sołectw już wykorzystane

Podczas otwarcia doposażonego placu zabaw przy szkole w leszczynach.

Panie z KGW Skorzeszyce cieszą się już z nowych butów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie bierze udział w projekcie realizowanym  
w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.; 

„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, 
gleba oraz odnawialne źródła energii”.

 
Całkowita wartość projektu wynosi 30.000,00 zł.                                       

Dotację w kwocie 24.000,00 zł (80% kosztów) przyznał 
Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 

6.000,00 zł (20% kosztów) przyznała Gmina Górno.
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Polonez na sto par zainaugurował „Przyjęcie urodzi-
nowe dla Polski” zorganizowane w szkole w Woli 

Jachowej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości.

Uroczystość, będącą jednym z działań w ramach projektu 
Niepodległa, dnia 14 października, uroczyście otworzyła dy-
rektor - Jolanta Ksel. Licznie zgromadzeni goście, uczniowie, 
ich rodzice i nauczyciele wspólnie odtańczyli poloneza - nasz 
taniec narodowy - na placu przed szkołą. Stroje uczestników 
uroczystości były stylizowane na początek XX wieku. 

Kolejna część „Przyjęcia urodzinowego” odbyła się w budyn-
ku szkoły. Na wstępie głos zabrał wójt gminy Górno - Przemy-
sław Łysak. Następnie goście wysłuchali koncertu w wykona-
niu Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie. Po patriotycznym przemarszu przedszkolaków, pre-
zentujących „wąsy Dziadka Piłsudskiego”, przyszedł czas na 
rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie makiety pomnika upa-
miętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Wszystkie makiety patriotycznych monumentów impono-
wały głęboką metaforyką oraz kunsztem wykonania. 

Gromkimi brawami nagrodzony został występ Gminnego 
Koła Gospodarzy z Górna, którzy zaprezentowali m.in. pie-
śni: „Serce w plecaku” i „Rozszumiały się wierzby płaczące”. 
Z kolei uczniowie młodszych klas wykonali własne aranżacje 
pieśni legionowych – „Przybyli ułani pod okienko", „Piechota" 
oraz „O mój rozmarynie". Zaproszenie do wspólnego świę-
towania przyjęły również panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Skorzeszyc. Następnie grupa rekonstrukcyjna przybliżyła 
gościom, poprzez prezentację umundurowania i uzbrojenia, 
czasy polskich walk o wolność i niepodległość. Któż nie zna 
pieśni „Białe róże", „Wojenko, wojenko", „Marsz Pierwszej Bry-
gady", „Ostatni mazur"? Wspólnie z publicznością odśpiewali 
je uczniowie klas 4-6. Następny punkt programu to rozstrzy-
gnięcie konkursów na: „Portret - karykaturę „Dziadka” - mar-
szałka Józefa Piłsudskiego” oraz na prezentację multimedialną 
pt. „Miejsca pamięci narodowej Gminy Górno”. Wkrótce potem 
pieśni dla Niepodległej („Hej, hej ułani...", „Kadrówka", „Idą, idą 
leśni") wykonała młodzież najstarszych klas. Do wspólnego 
śpiewania zaproszono również panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Woli Jachowej.

Ponieważ żadna impreza urodzinowa nie może obyć się 
bez tortu, przyszedł czas na podsumowanie ostatniego kon-
kursu - „Patriotyczne ciasto” – tort urodzinowy dla Polski. Na 
zakończenie uroczystości wszyscy zebrani goście udali się na 
degustację ciast patriotycznych.

W realizację „Przyjęcia urodzinowego” bardzo zaangażo-
wali się wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz przed-
stawiciele instytucji kultury z gminy Górno. Patronat honorowy 
nad całym przedsięwzięciem, którego głównym celem była in-
tegracja społeczności lokalnej w obchodach 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę, objął wójt gminy Górno 
– Przemysław Łysak.

Anna Zygadlewicz-Karpeta

Zorganizowali przyjęcie  
urodzinowe dla Polski

Gości witali dyr Jolanta Ksel i wójt Przemysław Łysak.

Dzięki strojom z początku XX wieku można było jeszcze bardziej 
poczuć atmosferę odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Dyrekcja i Grono Pedagogiczne skła-
dają serdeczne podziękowania za po-
moc w realizacji PRZYJĘCIA URODZI-
NOWEGO DlA POlSKI: Przemysławowi 
Łysakowi - wójtowi gminy Górno, Orkie-
strze Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Górnie, panom z Gminnego Koła Go-
spodarzy, paniom z KGW w Skorzeszy-
cach, paniom z KGW w Woli Jachowej, 
strażakom z drużyny OSP w Woli Jacho-
wej, uczniom i ich rodzicom.

Specjalny montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie szkoły.

Pieśni patriotyczne śpiewały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej...

...oraz panowie z Gminnego Koła Gospodarzy.

PR
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Akademia Obywatelska 1918 to 
projekt skierowany do szkół, 

promujący wychowanie patriotycz-
ne i obywatelskie, w ramach którego 
podjęto różnorodne inicjatywy upa-
miętniające 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Szkoła 
w Skorzeszycach zaangażowała się 
w przedsięwzięcie, które współreali-
zowały Świętokrzyskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w Kielcach 
i Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego.

Wśród najważniejszych inicjatyw zna-
lazły się wystawy prac uczniów: klasy 
I i V pt. „Kocham i szanuję moje symbo-
le narodowe. Godło - moja chluba” oraz 
kl.  IV-VII pt. „Mój bohater narodowy”. 
Uczniowie klasy I przygotowali projekty 
godła w dowolnej technice (dominowały 
wyklejanki i origami), a klasa V wyhafto-
wała flagę Polski przy pomocy pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Skorzeszycach. 
W przypadku tematu dotyczącego bo-
haterów narodowych dominowały prace 
przedstawiające te postacie historyczne, 
które, zdaniem uczniów, najbardziej przy-
czyniły się do odzyskania niepodległości.

Projekt zakłada wykorzystanie róż-
nych rodzajów inteligencji, dlatego też 
nie mogło zabraknąć działań dla dzieci 
uzdolnionych muzycznie i aktywnych 
ruchowo, m.in. Szkolnego Przeglądu 
Piosenek Patriotycznych „Patriotyczne 
śpiewanie”, układu choreograficznego 
na wrotkach „Dla Niepodległej” w wyko-
naniu kl. IV oraz nauki poloneza.  

Niekonwencjonalnym działaniem było 
nagranie profesjonalnego wideoklipu, do 
którego podkład stanowiła melodia ludo-

wa, a tekst nawiązywał do historii Polski. 
Piosenkę wykonały uczennice klasy I i II. 
W filmie wykorzystano stroje ludowe, za-
przęg konny oraz drewnianą zabudowę 
wsi. Ponadto uczniowie wypuścili 100 
białych i czerwonych balonów. W nie-
bo poszybowały również białe gołębie. 
W działania zaangażowali się wójt gminy 
Górno, sołtys Skorzeszyc oraz rodzice 
uczniów.

Pomyśleliśmy również o aktywiza-
cji najmłodszych. Przedszkolaki wzięły 
udział w kulinarnych potyczkach pod 
hasłem „Smaczne - bo biało-czerwone”. 
Dzieci przygotowały pod okiem nauczy-
cielek potrawy w barwach narodowych, 
łącząc historię z profilaktyką zdrowotną. 
Uczniowie mogli również nauczyć się 
lub doskonalić grę w szachy w ramach 
akcji szkolnej „Patriotyczny Szach Mat”. 
Z kolei „Flaga dla Niepodległej” to za-
danie nauczycieli, które polegało na 
uszyciu flagi Polski przy współudzia-
le uczniów. Zorganizowaliśmy również 
spacer edukacyjny pod hasłem „Nasze 
miejsca pamięci narodowej”, w ramach 
którego uczniowie poznali historię naj-
bliższej okolicy oraz uczestniczyli w spo-
tkaniach z najstarszymi mieszkańcami 
Skorzeszyc.

Projekt „Akademia Obywatelska 
1918” miał na celu promocję zaintere-
sowań i pasji uczniów oraz krzewienie 
poczucia tożsamości narodowej i kształ-
towanie nawyku pracy nad sobą dla ce-
lów wyższych. Przyczynił się do rozwoju 
i zacieśnienia więzi społecznych oraz 
relacji międzypokoleniowych w naszej 
lokalnej wspólnocie. Wspomagał kształ-
towanie w uczniach postaw patriotycz-

nych. Przeprowadzone działania miały 
na celu ukazanie działań niepodległo-
ściowych, naukę pieśni patriotycznych 
i legionowych oraz tańców narodowych, 
przypomnienie bohaterów narodo-
wych. Prowadzone przez nas działania 
uwzględniały również takie aspekty, jak 
rozwój wrażliwości estetycznej czy po-
czucia rytmu. Nie do przecenienia jest 
współpraca z samorządem, sołtysem, 
rodzicami oraz aktywizacja środowiska 
lokalnego i uczniów. Projekt przyczynił 
się do rozwoju inteligencji wielorakich, 
indywidualnego toku myślenia i rozbu-
dzenia twórczych zdolności uczniów 
i przedszkolaków, a także zaintereso-
wania dzieci historią odzyskania niepod-
ległości i miejscami upamiętniającymi 
ważne wydarzenia historyczne w naj-
bliższej okolicy.

To jednak nie wszystko. Dzięki wspar-
ciu wójta gminy Górno szkoła aplikowała 
o wsparcie finansowe w ramach progra-
mu wieloletniego „Niepodległa”.  Projekt 
„Akademia Obywatelska 1918” przyczy-
nił się do rozwoju kompetencji obywatel-
skich wśród uczniów. Przeprowadzone 
przez nas działania przyczyniły się do 
odpowiedniej celebracji tak ważnej daty, 
jaką jest 100. rocznica odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

9 października w Hali Targów Kiel-
ce odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu. Każda ze szkół zakwalifikowa-
nych do udziału w tym przedsięwzięciu, 
otrzymała pakiet edukacyjny książek 
historycznych, mapy i zestaw  gier edu-
kacyjnych z zakresu wiedzy historycznej 
i ogólnej wiedzy o Polsce.

SP Skorzeszyce

Gołębie i sto balonów na 
rocznicę niepodległości

W Skorzeszycach z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości wypuszczono gołębie ora sto białych i czerwonych balonów. 
Mieszkańcy wsi nakręcili także okolicznościowy wideoklip.
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5 października 2018 roku 20 zu-
chów ze Szkoły Podstawowej 

z Bęczkowa pod opieką druhen pani 
Małgorzaty Obara i pani Jolanty Janyst 
wzięło udział w IX Powiatowym Rajdzie 
hufca Kielce – Powiat ,,Turystyka nie 
tylko dla przewodnika” pod hasłem ,,Ku 
Niepodległej”.

 Organizatorem rajdu był Hufiec Kielce 
– Powiat, zaś gospodarzem – Zespół Szkół 
w Łącznej. Rajd miał na celu integrację 
środowisk Hufca, popularyzację turystyki 
pieszej oraz włączenie się w obchody 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Trasa wiodła z miejscowości Łącz-
na do Michniowa i  nie była łatwa. Zuchy 

maszerowały lasami, polami oraz ruchliwą 
ulicą około 12 km ze śpiewem na ustach, 
bowiem każda drużyna miała do przygoto-
wania zadanie przedrajdowe – nauka par-
tyzanckiej piosenki. W Michniowie zuchy 
zwiedziły mauzoleum, oddały hołd pod Gro-
bem Zbiorowym niewinnie wymordowanych 
i żywcem spalonych mieszkańców Mich-
niowa przez Niemców w dniach 12-13 lipca 
1943 roku. Na zakończenie rajdu w pobli-
skim lesie na polanie odbyło się integracyj-
ne ognisko połączone z pieczeniem kiełba-
sek. Komendantka rajdu harcmistrz Izabela 
Paszowska wręczyła zebranym gromadom 
zuchowym i drużynom harcerskim pamiąt-
kowe dyplomy i okolicznościowe znaczki.

Rajd „Ku Niepodległej”

Odwiedzili miejsca pamięci
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości 4 października uczniowie klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w leszczy-
nach uczestniczyli w wycieczce szkolnej po miejscach 
historycznych stolicy województwa. Program  obejmował 
miejsca pamięci narodowej, zabytki oraz lekcję w Muzeum 
Dialogu Kultur.

Pierwszym etapem wyprawy był Cmentarz Partyzancki 
w Kielcach, gdzie uczniowie odwiedzili pomnik poświęco-
ny mieszkańcom Kielecczyzny zamordowanych w Katyniu 
w 1940 roku oraz mogiły pięciu partyzantów z oddziału AK 
„Wybranieccy” poległych w Leszczynach w lipcu 1943 roku. 
Jeśli chodzi o sto lat naszej niepodległości, to oczywiście 
nie mogło zabraknąć wizyty pod  pomnikiem Czynu Legiono-
wego, upamiętniającego walki Pierwszej Kompanii Kadrowej 
oraz Legiony Józefa Piłsudskiego. Kolejnym celem podróży 
po Kielcach było Wzgórze Zamkowe. Tu uczniom zostały za-
prezentowane dzieje byłego kieleckiego Gimnazjum Rządo-
wego, którego absolwentami byli tak wybitni polscy pisarze, 
jak: Bolesław Prus, Stefan Żeromski i Gustaw Herling-Gru-
dziński. Z kolei przy mogile Bartosza Głowackiego uczniowie 
poznali historię walk kościuszkowskich. Spacer po miejscach 
pamięci narodowej w Kielcach uczniowie z Leszczyn za-
kończyli pod bramą  byłego więzienia kieleckiego przy ulicy 
Zamkowej. W tym miejscu przetrzymywani byli przez Rosjan 
powstańcy styczniowi 1863 roku oraz setki Polaków w okre-
sie okupacji niemieckiej. Jednak najbardziej w historii zapi-
sało się wydarzenie z 1945 roku, kiedy tuż po zakończeniu II 

wojny oddział byłej Armii Krajowej kapitana Antoniego Hedy  
„Szarego” dokonał udanego odbicia grupy 300 byłych żołnie-
rzy AK i NSZ, ratując ich w ten sposób przed śmiercią  lub 
długoletnim pobytem w więzieniu. 

Ostatnim etapem wycieczki była lekcja w Muzeum Dialo-
gu Kultur na temat judaizmu. Ślady tej pierwszej na świecie 
religii monoteistycznej do dziś widoczne są  w wielu miej-
scach Kielc, a wyznawcy judaizmu mocno zapisali się w hi-
storii miasta.

Uczniowie z leszczyn podczas wizyty na Cmentarzu Party-
zanckim w Kielcach.

Szkoła Podstawowa w Górnie zna-
lazła się w gronie 45 placówek z woje-
wództwa świętokrzyskiego biorących 
udział w „Akademii Obywatelskiej 1918”.

Na kongresie podsumowującym akcję 
placówkę reprezentowali: dyrektor Sta-
nisław Niestój, Małgorzata Breśka oraz 
uczennice: Natalia Sobieraj i Justyna 
Rojek. Podczas kongresu każda szkoła 
przedstawiła dwuminutowy film prezen-
tujący inicjatywy zrealizowane w ramach 
projektu. Pomysły na sposoby święto-
wania stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości były najróżniejsze, m.in.: 
szkolne akademie, konkursy recytator-
skie i plastyczne, przegląd pieśni patrio-
tycznych, pokazy narodowych tańców. 
Po pokazie filmów zostały wręczone 
nagrody dla wszystkich uczestników 
projektu. Szkoły otrzymały gry dydak-
tyczne, książki i mapy ścienne, które na-
wiązują do tematyki niepodległościowej. 
Ponadto każdą szkołę obdarowano sa-
dzonkami świerków przekazanych przez 
Nadleśnictwo Ruda Maleniecka. - Nasze 
drzewka zostały uroczyście posadzone 
przy pomniku ofiar egzekucji mieszkań-
ców Górna i Daleszyc, który znajduje się 
obok szkoły - informuje Joanna Kobiec.

Uczniowie z Górna 
w Akademii 
Obywatelskiej
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Wójt Gminy Górno 
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie 
Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli 

 

Zapraszają na 

11 listopada 2018 roku 
Godz. 17.00 

Świetlica w Bęczkowie 

W programie:  
Spektakl słowno-muzyczny „Ojczyzna” 
Pieśniobranie patriotyczne 
 z lokalnymi zespołami z Gminy Górno 

Polska to Twój dom – oddaj Jej cześć! 

9 listopada godz. 16.00 - na obchody 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości zaprasza-
ją dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Górnie. Nie zabraknie wspól-
nego śpiewania pieśni patriotycznych oraz wy-
stępów uczniów.

9 listopada godz. 17.00 - na uroczystości 
patriotyczne zaprasza Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Cedzynie. W programie obchodów 
100. rocznicy odzyskania Niepodległości znalazł 
się program artystyczny w wykonaniu uczniów, 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Dębami 
Pamięci Wincentego Jugo oraz pieśniobranie z 
udziałem Koła Gospodyń Wiejskich w Cedzynie 
i Gminnego Koła Gospodarzy.

9 listopada godz. 14.00 - na obchody 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości zaprasza-
ją dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Krajnie. Oprócz występów 
dzieci będzie można zobaczyć wystawę „Okru-
chy przeszłości” wziąć udział we wspólnym 
śpiewaniu pieśni patriotycznych oraz rozstrzy-
gnięciu konkursów zorganizowanych z okazji 
100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

11 listopada godz. 14.00 - na obchody 
100. rocznicy odzyskania Niepodległości za-
praszają dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radlinie. 
W programie: występ uczniów, koncert pieśni 
patriotycznych, finał konkursu na najlepszy 
wypiek „Radlińska patriotka” oraz wystawa pa-
miątek „z okresu niepodległości”.

Skorzeszyce - w ramach obchodów nie-
podległościowych w Skorzeszycach odsłonięta 
zostanie nowa tablica na pomniku pomordowa-
nych mieszkańców wsi.

OBChODY NIEPODlEGŁOŚCIOWE
W GMINIE GÓRNO

Mała Kadzielnia w barwach 
narodowych

Z okazji Święta Niepodległości kamieniołom 
w Górnie zwany Małą Kadzielnią został pod-
świetlony białymi i czerwonymi barwami. 


