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W piątek, poprzedzający Wigilię Bożego Narodzenia 
(19 grudnia), podopieczni Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Woli Jachowej przedstawili jasełka. 

Burzyć 
niewidzialne

mury...

Fragment spektaklu w wykonaniu podopiecznych ŚDS w Woli Jachowej.

Janina i Antomi Kselowie zainteresowali się sobą, gdy ona miała 15 a on 17 
lat. Nie było to trudne, bo mieszkali w Radlinie, po sąsiedzku. Zaczęli, jak to 
się mówi, chodzić ze sobą. Już wtedy przyrzekli sobie, że pozostaną ze sobą na 
dobre i złe...

Pół wieku ze sobą
– na dobre i złe

„Złote pary” na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Górnie.

„Złote Gody” w Górnie

Przyjęcie Programu Ochrony Śro-
dowiska w gminie, nadanie imienia Ks. 
Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawo-
wej w Krajnie, zmiany w budżecie gmi-
ny oraz zaciągnięcie kredytu, to główne 
punkty obrad Rady Gminy – 13 stycz-
nia br.

Z sesji Rady Gminy

Stypendia dla najzdolniejszych 
studentów

Radni uchwalili 
Program Ochrony 

Środowiska

dokończenie na str. 2

Stypendium Iwonie Krawczyk z Krajna 
Pierwszego wręcza poseł na Sejm RP - 
Henryk Milcarz.

„Dyplom z marzeń”
czyt. na str. 4
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Ważne dla rolników : Wymogi Wzajemnej Zgodności - na str. 7
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Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, witając jej uczestni-
ków, z wójtem Jarosławem Królickim. 
Radni przyjęli porządek obrad, po czym 
przystąpili do jego realizacji.

Rada podjęła uchwały w sprawach:
- nadania Szkole Podstawowej  

w Krajnie imienia Ks. Jerzego Po-
piełuszki - na wniosek: Rady Pedago-
gicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego,

- zmian w budżecie gminy – zwięk-
szono dochody o 31.532 zł na konty-
nuację programu „Uczeń na wsi; prze-
niesiono 352 tys. zł między działami: 
zmniejszono plan pomocy społecznej 
oraz nakłady na oświatę, a zwiększo-
no na wydatki na: rolnictwo, transport, 
inwestycje i usługi. Dodatkowe środki 
przeznaczono m.in. na akcję zimową, dla 
OSP, na kulturę fizyczną i sport (inwe-
stycje na stadionie gminnym w Górnie) 

oraz na zakup, instalację i montaż pieca 
w szkole, w Skorzeszycach; zwiększono 
także wydatki – o 147 tys. zł na przebu-
dowę drogi gminnej w Krajnie.

- zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w wysokości 1.350.000 zł, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie de-
ficytu budżetowego i spłatę zobowiązań 
z tytułu wcześniej zaciągniętych kredy-
tów,

- wydatków budżetu gminy na 2008 
r., które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego – w oświacie,

- Przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska w gminie na lata: 2008 – 
2015 wraz z planem gospodarki odpada-
mi;

- Nieodpłatnego nabycia działek 
położonych w Górnie Parcelach – pod 
potrzeby drogi gminnej.

W „interpelacjach” głos zabrali:
- Marian Grzegolec, który podzię-

Z sesji Rady Gminy

Radni uchwalili 
Program Ochrony Środowiska

kował wójtowi za udział w zebraniu 
wiejskim w Górnie oraz zwrócił uwa-
gę na zniszczone znaki drogowe przy 
drodze powiatowej, nieopodal kościoła  
w Górnie;

- Henryk Klimek - wyraził ubolewa-
nie z powodu nieobecności przedstawi-
ciela policji na sesji (mimo zaproszenia), 
radny jest zaniepokojony wzrostem ak-
tów wandalizmu oraz kradzieży w jego 
sołectwie;

- Józef Gołuch – zlikwidować wy-
ciek wody na drogę gminną w Krajnie 
Zagórze. Z tego powodu (ślisko) droga 
ta jest zimą zamknięta. Zwrócił się tak-
że do radnych powiatowych z apelem  
o wnioskowanie w Starostwie położe-
nia asfaltu na drodze powiatowej w jego 
miejscowości;

- Janusz Bednarz – wytyczyć drogę 
do pól – od Radlina w stronę Niestacho-
wa oraz oświetlić miejscowość Ogrodze-
nie.

Do wniosków tych ustosunkował się 
wójt gminy, obiecując ich analizę.

Na zakończenie obrad, wójt oraz 
przewodniczący Rady Gminy złożyli 
obecnym na sesji życzenia wszystkiego 
najlepszego w Nowym, 2009 Roku. (J.)

dokończenie ze str. 1

Niecodzienna uroczystość miała miejsce na 
placu Urzędu Gminy w Górnie - 13 stycznia 
br. Ks. proboszcz miejscowej parafii, Edward 
Kupis, w obecności gospodarzy gmin: Górno, 
Bieliny i miasta Daleszyce oraz komendantów: 
miejskiego - Michała Domaradzkiego i komi-
sariatu w Daleszycach - Roberta Dziewięckie-
go, poświęcił dwa nowe radiowozy: „nissana 
– patfindera oraz KIA CEE,D.

Zakup samochodu marki KIA został do-
finansowany przez gminy, w których znaj-
dują się posterunki policji, m.in. w Górnie  
– w wysokości 12,5 tys. zł (Bieliny i Daleszy-
ce wyłożyły po 12,3 tys. zł). „Nissana” ufun-
dowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.

Komendant Komisariatu Policji Robert 
Dziewięcki podziękował samorządom trzech 
gmin za pomoc okazaną policji. Nowe radio-
wozy znacznie bowiem usprawnią działalność 
prewencyjną na tym terenie.

Nowe radiowozy dla policji

Ks. proboszcz parafii w Górnie Edward Kupis 
poświęca dwa nowiutkie radiowozy policyjne.

Miło nam poinformować, iż redaktor naczelny „Gołoborza” – Jerzy 
Kosowski został laureatem konkursu „O Złote Pióro Marszałka”.

„Złote Pióro Marszałka” 
dla redaktora naczelnego 

„Gołoborza”

Wręczenie tego wyróżnienia miało 
miejsce w sali lustrzanej Wojewódzkie-

go Domu kultury w Kielcach 
– 15 stycznia br., podczas spo-

tkania środowiska 
dziennikarskiego 
regionu z kierow-
nictwem Zarządu 
Woj. Świętokrzy-
skiego oraz Sejmi-
ku. „Złote Pióro” 
wręczył naszemu 
redaktorowi Mar-
szałek Adam Ja-
rubas – na zdję-
ciu.

Warto dodać, 
iż jury konkursu,  
w skład którego we-
szli m.in. działacze 
samorządowi woj. 
świętokrzyskiego, 
wzięło pod uwagę 
także publikacje 
w.w. zamieszczone 
w „Gołoborzu”.
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Teatrzyk bożonarodzeniowy zawierał 
w sobie przede wszystkim tę najważniejszą 
prawdę opowiadającą o narodzinach Dzie-
ciątka Jezus. Tradycyjne kolędy i pastorałki 
śpiewano wspólnie z licznie zgromadzoną 
publicznością, wśród której nie zabrakło wój-
ta gminy Jarosława Królickiego oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy Jana Sikory. 

Podopieczni ŚDS po raz kolejny udo-
wodnili i utwierdzili nas w przekonaniu, że 
należy burzyć niewidzialne mury i przekra-
czać granice, wzniesione i wytyczone przez 
nietolerancję, brak zrozumienia i wiary  
w możliwości drzemiące w drugim człowie-
ku. Pokazali, że każda istota jest ważna i nie-

Kolędowanie w ŚDS, w Woli Jachowej

dokończenie ze str. 1

Burzyć niewidzialne mury...

sie ze sobą cenne wartości, które wzbogacają 
innych. Swoją postawą pokazali, że ludzie 
wcale nie muszą dzielić się na sprawnych  
i niepełnosprawnych, ale mogą tworzyć jed-
ną wspaniałą rodzinę, w której nikt nikogo 
nie poniża, nie dyskryminuje – a pomaga, 
wspiera i rozumie. Udział w jasełkach był 
dla wszystkich ogromnym przeżyciem. 

Po zakończeniu występu przyszedł na 
czas na składanie życzeń i dzielenie się opłat-
kiem. Kierownik domu Aneta Grzegolec 
podziękowała podopiecznym i pracownikom 
ŚDS za przygotowanie i wykonanie jasełek, 
po czym zaprosiła wszystkich na świąteczny 
poczęstunek.

”Złe” nadeszło wkrótce – Antoniego 
„szarpnęli” do wojska i Janina musiała przez 
dwa lata wzdychać za wybrańcem. Czasami 
przyjeżdżał na przepustki i wtedy zapominali 
o całym świecie...

Po odrobieniu wojska Antoni wrócił do 
rodzinnego Radlina i szybko podjęli decyzję: 
ślub ! Uroczystość zaślubin odbyła się w ko-
ściele w Leszczynach, w1955 roku. Zamiesz-
kali u rodziny Antoniego. W 1958 r. wzieli 
także ślub cywilny.

Takich par, które przeżyli ze sobą co naj-
mniej pół wieku i doczekały tzw. „Złotych 
Godów” spotkało się w Urzędzie Gminy 
- 18 grudnia ub. roku – prawie 30. Zaprosił 
ich tutaj wójt gminy Jarosław Królicki, by 
wręczyć im - przyznane przez Prezydenta 
RP - medale „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”.

W tym roku „Złote Gody” obchodzi-
li: Cecylia i Henryk Grzegorczyk, Aniela  
i Józef Susło, Władysława i Jan Krzysiek, 
Stanisława i Franciszek Trzpiot, Genowefa 
i Władysław Krzysiek, Marianna i Tade-
usz Zielonka, Katarzyna i Józef Parszew-
scy, Marianna i Jan Olejarczyk, Janina  
i Bolesław Rubak, Marianna i Jan Pasisz, 
Janina i Zygmunt Stępień, Katarzyna  
i Walerian Trzpiot, Honorata i Władysław 

Boryccy, Marianna i Edward Pakuła,  Zo-
fia i Bartłomiej Siarek, Helena i Zdzisław 
Majchrzak, Helena i Jan Nogalscy, Teresa 
i Tadeusz Kaleta, Katarzyna i Czesław So-
bieraj, Helena i Eugeniusz Anioł , Janina 
i Stefan Klimek , Janina i Stefan Czaja, 
Janina i Edward Dudek, Aniela i Piotr 
Magala, Janina i Antoni Ksel, Leokadia 
i Marian Toporek, Stefania 
i Stefan Gołąbek, Jadwiga 
i Mieczysław Króliccy, Ma-
rianna i Józef Gil, Janina  
i Antoni Jamrożek.

Gratulacje i życzenia Jubi-
latom złożyli: wójt gminy oraz 
z-pca kierownika USC Łucja 
Nowak. Potem był szampań-
ski toast za zdrowie sędziwych 
gości oraz prezenty w postaci 
ciepłych kołder i bombonie-
rek. Przy napojach i słodyczach 
wspominano o starych, dobrych 
czasach...

My wróciliśmy do p. Ja-
nina i Antoniego Kselów: on 
przez całe życie pracował przy 
ciesielce budowlanej, ona zaj-
mowała się gospodarstwem  
i wychowywaniem, dzieci, 

Gospodarze gminy: wójt Jarosław Królicki i przewodniczący Rady Gminy Jan Si-
kora za chwilę połamią się opłatkiem z pensjonariuszami ŚDS.

Wójt gminy dekoruje Janinę i Antoniego Kselów z Ra-
dlina medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Pół wieku ze sobą – na dobre i złe
„Złote Gody” w Górnie bo przyszły na świat niebawem: trzy córki 

i trzech synów. Teraz cieszą się ponadto 17 
wnukami i szóstką prawnuków.

- Kiedy wszyscy zejdą się na wigilię – 
jest gwarno i wesoło – mówi p. Antoni. Tak 
będzie i w tym roku...

Janina i Antoni Kselowie są na emery-
turach i chwalą sobie życie. Teraz, to drzwi 
dla wszystkich stoją otworem... - twierdzi  
p. Antoni.

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo 
zdrowia i satysfakcji z dzieci, wnuków i pra-
wnuków... (Kos.)

Rok 2008 rozpieszczał nas pod względem 
korzystnego ułożenia dni ustawowo wolnych 
od pracy w kalendarzu. Bieżący nie będzie już 
taki łaskawy, co odbije się przede wszystkim na 
branży turystycznej. 

Dla branży turystycznej długie weekendy, 
gdy możemy sobie pozwolić na wypoczynek, są 
szczególnie owocne. Tegoroczny kalendarz dłu-
gich weekendów jest jednak mało korzystny i ra-
czej nie pomoże w planowaniu sezonu w hotelach, 
pensjonatach czy restauracjach. Stracą zapewne 
biura podróży, które w tych okresach odnotowu-
ją najwyższe zyski. Cieszą się za to pracodawcy, 
a plusy tej sytuacji znajdują ekonomiści - PKB 
będzie rósł szybciej, więcej pieniędzy pozostanie  
w budżecie państwa i w naszych portfelach. Z ba-
dań opinii publicznej wynika, że chętnie chodzimy 
do pracy, więc może nie ma tego złego...

Z kalendarza: 
• Wielkanoc: 12 i 13 kwietnia;
• 1-3 maja: piątek - niedziela; (trzy dni wolnego)
• Boże Ciało: 11 czerwca; (jeśli weźmiemy wolne 

w piątek 12 czerwca - 4 dni wolnego)
•  Wszystkich Świętych: 1 listopada, niedziela
• Święto Niepodległości: 11 listopada, środa; (jeśli 

weźmiemy wolne 12 i 13 listopada - 5 dni wolnego)
• Święta Bożego Narodzenia: 25 grudnia, piątek

Czeka nas pracowity rok

Do relacji z „Wieczoru poezji i pieśni 
patriotycznej”, zorganizowanej przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Bęczkowa w kieleckim 
Klubie Civitas Christiana, z okazji 90 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
przygotowanej przez naszą współpracownicę 
w nr 11 „Gołoborza”, wkradła się pomyłka. 
Jedno z ostatnich zdań tej informacji powin-
no brzmieć: „Spotkanie podsumowała Ame-
lia Barbara Sołtysiak – bratowa  (a nie siostra 
– przyp. red.) „Barabasza”. 

Za niezamierzoną pomyłkę zaintereso-
waną oraz czytelników przepraszamy.

Bratowa, nie siostra...
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Stypendia dla najzdolniejszych studentów

„Dyplom z marzeń”

Wystawka szopek noworocznych, zgłoszonych na konkurs  
w szkole, w Górnie.

W sali gimnastycznej szkoły zebrali się: 
stypendyści, ich rodzice, nauczyciele, dzia-
łacze  ww. stowarzyszeń oraz goście hono-
rowi: poseł na Sejm RP Henryk Milcarz, 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
– Koruba, wicemarszałek woj. świętokrzy-
skiego Zdzisław Wrzałka, członek Zarządu 
Starostwa Powiatowego Ryszard Barwinek, 
prezes Bractwa Świętokrzyskiego ks. płk. dr 
Marek Wesołowski, prezes Warszawskiego 
Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej Stanisław 
Bartos oraz prezes Stowarzyszenia Nowych 
Możliwości Robert Kaszuba.

Uczestników uroczystości powitał dyrek-
tor szkoły i przewodniczący Rady Powiatu 
zarazem Tomasz Lato, przekazując głos or-

ganizatorom uro-
czystości. Robert 
Kaszuba przy-
bliżył zebranym 
ideę  stypendiów 
pomostowych, 
dziękując wszyst-
kim, dzięki któ-
rym udało się  
w tym roku ze-
brać 100.000 zło-
tych na ten cel.  
Z pomocy finan-
sowej skorzysta 
26 studentów 
z różnych, nie-

wielkich miejscowości Kielecczyzny. Każdy  
z nich, przez 10 miesięcy, będzie otrzymywał 
380 zł/m-c.

Akty przyznania pomocy materialnej 
wręczali studentom: poseł na Sejm RP Hen-
ryk Milcarz oraz wicemarszałek woj. święto-
krzyskiego Zdzisław Wrzałka. 

Z gminy  Górno stypendium otrzymała 
Iwona Krawczyk z Krajna Pierwszego – 
studentka Uniwersytetu im. Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Dziewczyna nie ukrywała 
radości:

- Te pieniądze przeznaczę na zakup pod-
ręczników akademickich, które do tanich 
nie należą - powiedziała reporterowi „Goło-
borza”. Zapiszę się ponadto na kurs języka 
niemieckiego, którego znajomość na pewno 
pomoże mi w znalezieniu pracy po zakoń-
czeniu studiów. Jestem wdzięczna inicjato-
rom akcji, która przyczynia się do poprawy 
sytuacji materialnej studentów z niewielkich 
miejscowości...

Spotkanie w Mąchocicach umiliły swoim 
występem artystycznym dwie młode piosen-
karki z gimnazjum w Tumlinie: Marta Huk i 
Kasia Kita.  (Kos.)

Laureatka stypendium 
Iwona Krawczyk  
z Krajna Pierwszego.

Pod takim tytułem, w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii, odbyło się 
uroczyste wręczenie stypendiów pomostowych najlepszym studentom, z obszarów wiej-
skich, regionu świętokrzyskiego. Była to druga edycja akcji, zorganizowanej przez Brac-
two Świętokrzyskie oraz Stowarzyszenie Nowych Możliwości.

Jasełka w Górnie

Odczekałam chwilę, by kontynuował: 
„Zwyczaje, tradycje, które trzeba  kultywo-
wać, ona tak mówi” – zapewnił żarliwie. 
Przez chwilę patrzyłam ponad nim, a przez 
głowę przebiegały tabuny myśli: Rzeczy-
wiście, odchodzą... Ilu o tym myśli ? Jutro 
szkolne jasełka...Co przygotują na tę okazję 
katecheci: p. Jola Gawęcka, p. Jola Domaga-
ła, ks. Łukasz Zygmunt ?

W piątek - 19 grudnia ub. roku - wpadłam 
do szkoły w ostatniej chwili, znów spóźnił 
się autobus...Z klasą zbiegłam szybko na dół, 
weszliśmy do przepięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej. Ileż pracy i trudu wymaga 
taka dekoracja... Zdziwiły mnie nowe jej ele-
menty: estetyczne, duże parawany zakupione 
z funduszy europejskich. Nie znałam treści 
przedstawienia, czemu miały służyć ?

Uroczystość rozpoczęła p. Jolanta Ga-
węcka. Spokojnie uciszyła uczniów, powita-
ła gości w osobach: ks. proboszcza Edwarda 
Kupisa oraz dyrekcji obu szkół: Hanny Pió-
ro i Grzegorza Niestója, po czym oznajmiła, 
że zebrani w sali widzowie zobaczą „Kolędę 
prozą, czyli opowieść wigilijną o duchu” na 
kanwie powieści Karola Dickensa. Obsada 
była niewielka: Scrooge – Dominik Grze-
golec, Scrooge mały chłopiec – Paweł Topo-
rek, Scrooge z lat młodości – Sebastian Sia-
rek, Fred – Marcin Mrozik, Bob – Mateusz 
Toporek, żona Boba – Karolina Mochocka, 
Timmy – Karol Borek, duch Marleya – Mar-
cin Cygan, duch I – Mariusz Pieczaba, duch 
II – Dominik Kubiec, duch III – Piotr Grze-
lak, siostra Scrooge’a – Elżbieta Furmanek, 
Bell – Magdalena Cieślik, Jane – Ewelina 
Snopek, Kate – Katarzyna Rafalska, John – 
Dominik Zielonka, gospodyni – Agnieszka 
Anioł, narrator – Aleksandra Sikora. Im-
ponował natomiast swoim rozmiarem wie-
loosobowy chór wokalny Szkoły Podstawo-

Świąteczna kartka ze 
szkolnego dziennika

wej i Gimnazjum w Górnie pod kierunkiem  
p. Grzegorza Kusztala.

Opowiadana historia wydaje się prosta. 
Wigilijna noc jest nam wszystkim dobrze 
znana. Jest to czas, kiedy radość i dobroć ro-
dzi się w każdym, nawet najbardziej zatwar-
działym sercu. Takim zatwardziałym czło-
wiekiem był stary skąpiec Ebenezer Scrooge, 
który całe, swoje życie poświęcił zdobywa-
niu majątku i nie uznawał innych wartości 
niż pieniądz. Święta były dla niego bzdurą! 
Opuściła go nawet jego ukochana Bell, gdy 
jej miejsce w sercu Scrooge’a zajęło złoto. 

Piorunujące wrażenie, przy dźwiękach 
złowieszczej muzyki, wywarł na zebranych 

na oczach? Czy nie jest ci to znajome Ebene-
zerze Scrooge? Ty też kujesz dla siebie taki 
łańcuch. Jestem tu, aby cię ostrzec - tej nocy 
zjawią się u ciebie 3 duchy. Mam nadzieję, że 
nauczysz się czegoś od nich!

Gdy to mówił, pomyślałam: „A może to 
prawda, może każdy z nas kuje i ciągnie za 
sobą łańcuch wzajemnych oskarżeń i preten-
sji...? Na szczęście „Opowieść wigilijna”, to 
historia o całkowitej przemianie człowieka, 
dokonanej pod wpływem doświadczeń i wizji 
w tę jedyną, niepowtarzalną noc...

I taką niepowtarzalną atmosferę stwo-
rzyło zakończenie przedstawienia „Kolędy 
prozą” – wejście Maryi (Katarzyna Łysak), 
Józefa (Michał Raczyński), 3 Króli (Prze-
mysław Brożyna, Dominik Kowalicki, Ka-
rol Sulej), aniołów (Dorota Krzysiek, Do-
rota Kraska, Edyta Grzegolec, Malwina 
Kuroś) i Pasterzy (Tomasz Czaja, Dawid 
Sobieraj, Robert Olejarczyk); pozostanie 
na scenie przemienionego Scrooge’a, który 
zmieniając drogę życia, zmienił owe cienie 
przyszłości. Oby to samo można było rzec  
o nas i o wszystkich ludziach. A na zakończe-
nie powtórzę za maleńkim Timem: „Niech 
mam Bóg błogosławi, każdemu z nas...”

okuty w łańcuch i 
kroczący jak w spo-
wolnionym break-
dance duch Marleya. 
Bo też on przedstawił 
najważniejsze prze-
słanie:

- Noszę łańcuchy, 
które wykułem sobie 
za życia. Mój duch 
nigdy nie opuścił mu-
rów tego biura. Nigdy 
nie poświęciłem czasu 
dla innych – ani bli-
skich, ani znajomych. 
Nie miałem żony ani 
dzieci. Liczyły się tyl-
ko pieniądze. Przez te 
7 lat od mojej śmierci 
wyrzuty sumienia i te 
kajdany były jedynymi 
moimi towarzyszami. 
Przez ten cały czas 
zadaję sobie pytanie, 
dlaczego przeszedłem 
przez życie z klapkami 

„Odeszły...” – powiedział cicho mały chłopczyk, biorąc mnie delikatnie za rękę. Spojrza-
łam głęboko w smutne, mądre oczy. „Co?” – zapytałam niepewnie. „Nie wiesz ?” – zdziwił  
się trochę – „Moja babcia mówi, że ciągle odchodzą...”.
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Podobnie jak w latach poprzednich, 
tak i tym razem nie zawiodła publicz-
ność - sala gimnastyczna była wypełnio-
na po brzegi przez rodziców młodych 
artystów, rodziny, znajomych.

Spektakl został przygotowany nie-
zwykle starannie: o piękną dekorację 
postarała się p. Edyta Waldon, szkolni 
aktorzy wystąpili w strojach charakte-
rystycznych dla widowisk jasełkowych. 
Swoje role znakomicie opanowali: Ma-

Jasełka w Leszczynach

„Dziecię nam się narodziło...”

ryja – Kinga Konat, Józef – Karol 
Mazurczak, pasterze: Szymon Ozga  
i Marysia Sańpruch, królowie: Dawid 
Bysiak, Krzysztof Matuszewski i Mi-
chał Matuszewski, herod – Mariusz 
Sodel, diabeł – Daniel Kuzka i anio-
łowie: Ania Święcich, Agnieszka Gil  
i Natalia Namiel.

W tegoroczne widowisko bożona-
rodzeniowe wplecione zostały wątki 
baśniowe. Mali aktorzy doskonale wcie-

- pod takim tytułem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leszczynach, pod opie-
ką nauczycieli: Elżbiety Sańpruch, Doroty Tokarskiej i Sławomira Wiech, przy-
gotowali - w niedzielę - 11 stycznia br. - jasełka. 

lili się w postacie ze znanych im baśni 
i bajek. I tak wśród wędrujących do 
żłóbka Jezusa postaci nie zabrakło m.in.: 
Dziewczynki z zapałkami, Czerwonego 
Kapturka czy Sierotki Marysi.

Szczególnie ciekawym elementem 
przedstawienia okazały się tańce paste-
rzy i aniołów, a w świąteczny nastrój re-
fleksji i zadumy wprowadziły zaś kolędy 
i pastorałki wykonywane przez chór pro-
wadzony przez p. Sławomira Wiecha.

Widowisko wzruszyło publiczność, 
która - po zakończeniu spektaklu - nie 
żałowała braw i wspólnie z artystami 
wykonała kolędę. 

Za spektakl młodym aktorom pięk-
nie podziękowała dyrektor szkoły Adela 
Iwańska oraz ks. proboszcz – Ryszard 
Zaborek (Kos.)

W sali gimnastycznej zebrali się 
goście, których serdecznie powitała dy-
rektor Lidia Rafalska. W świątecznej 
scenerii rozpoczęto uroczystość tańcem 
- polonezem w wykonaniu uczniów kla-
sy I. W atmosferę świąt wprowadziła 
debata diabełków (ucz. kl. VI) na temat 
zburzenia w ludziach miłości do Boga  
i drugiego człowieka.

W trakcie wykonywania piosenki 
,,Gdzie jesteś mały Książe”, w sali zjawił 
się właśnie Mały Książę z różą w ręku i 
poszukiwał przyjaciela oraz miłości. Ale 
zobaczył tylko współczesne dzieci, zaję-
te zabawą, dzieci, którym zabrakło czasu 
na miłość, wiarę i dobre uczynki. Na-
stępnym punktem programu był taniec 
do muzyki ,,Hej kolęda, kolęda” w wy-
konaniu uczniów klasy przedszkolnej. 

Wszystkie kolędy i pastorałki zachę-

W Skorzeszycach

Otwórzcie swoje serca...
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach, 18 grudnia ub. 

roku., odbyły się jasełka przygotowane przez uczniów klasy 0 -VI dla rodziców 
i mieszkańców wsi. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił ks. prałat Henryk 
Węgrzyn.

cały zebranych do otwarcia swoich  serc 
na miłość. Jasełka zakończono pastorał-
ką ,,Jest taki dzień”, która przypomniała 

trawami wigilijnymi przygotowanymi 
przez  dyrekcję szkoły i rodziców. 

Przed uroczystością oraz po jej za-
kończeniu odbywał się kiermasz świą-
teczny przygotowany przez siostrę Da-
nielę i uczniów starszych klas. Można 
było tu nabyć kartę świąteczną (wyko-
naną techniką komputerową) i gipsowe 
ozdoby choinkowe i świąteczne. Pienią-
dze uzyskane z kiermaszu zostaną prze-
znaczone na cele szkolne.

Po spektaklu – kolacja wigilijna.

wszystkim zbliża-
jącą się wigilię. 

Aktorzy otrzy-
mali owacje na 
stojąco. Również 
ks. prałat, pro-
boszcz parafii, 
był zachwycony 
niecodzienną uro-
czystością, wypo-
wiedział się na jej 
temat bardzo życz-
liwie i serdecznie. 
Na zakończenie 
wszyscy podzie-
lili się opłatkiem  
i poczęstowali po-

Fragment spektaklu oraz żywo reagująca publiczność.
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Świąteczne przedstawienie, które 
obejrzeli: ksiądz prałat Henryk Wę-
grzyn, dyrektor gimnazjum Jolanta 
Czerwiak, dyrektor szkoły podstawo-
wej Jerzy Snopek, nauczyciele  a także 
uczniowie szkoły, miało na celu uzmy-
słowić, że zapomnieliśmy o prawdzi-
wym sensie świąt a także: czym jest wia-
ra, nadzieja i miłość. Jasełka pokazały 
jaki jest ten dzisiejszy świat, w którym 
przyszło nam żyć. Zobaczyliśmy ludzi, 

- Zapraszamy do obejrzenia Jasełek. Będą trochę dziwne. Nie będzie w nich 
ani żłobka, ani pasterzy, ani baranków. Może komuś się spodobają”- tymi sło-
wami, 19 grudnia ub.roku, rozpoczęły się jasełka w gimnazjum w Woli Jacho-
wej. W tym roku widowisko przygotowane przez nauczyciela religii księdza 
Jana Zwierzchowskiego miało nietypowy charakter. W główne role wcielili się 
uczniowie z klas II a, II b i I a.

Nietypowe jasełka w Woli Jachowej

którzy gdzieś się zagubili, poplątały im 
się drogi spraw ważnych z tymi, co nie 
są istotne. Zagubił się człowiek, jego 
godność, wartość przeliczona została 
na drobne monety światowego blichtru, 
ulotnej przyjemności i łatwego zysku. 

Temat jasełek skłania do refleksji nad 
samym sobą, naszym postępowaniem. 
Ważne, żeby żyjąc w ciągłym pośpiechu 
znaleźć w sobie przedświąteczną ciszę, 
skupienie i radość oczekiwania Tego, 

Fragment nietypowego spektaklu jaseł-
kowego.
który rodzi się dla nas co roku w gru-
dniowy wieczór…

Jasełka zakończyła dyrektor Jolanta 
Czerwiak, która złożyła wszystkim naj-
serdeczniejsze życzenia świąteczno – 
noworoczne.

Rak to nowotwór złośliwy – choroba, 
która posiada zdolność niszczenia normal-
nych tkanek i narządów. Rozwinięty na-
cieka i daje przerzuty. Im szybciej zmiany 
chorobowe zostaną wykryte – tym większa 
szansa na wyleczenie. Regularne wykony-
wanie badań pozwala na szybkie wykrycie 
wczesnej postaci raka, która może być cał-
kowicie wyleczona.

Wychodząc naprzeciw potrzebom na-
szych mieszkanek, Urząd Gminy w Gór-
nie nawiązał współpracę z przedstawicie-
lem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  
w Kielcach Robertem Orzeszko i organizu-
je wyjazdy grupowe pań na badania mammo-
graficzne. Jarosław Królicki – wójt gminy, 
zapewnia bezpłatny transport do Kielc, z któ-
rego skorzystało już wiele pań.

Przypominamy, że cały czas można 
zgłaszać się do koordynatora gminnego Jo-
anny Skrzyniarz, aby zapisać się na taki wy-
jazd. Można to zrobić osobiście w Urzędzie 
Gminy Górno w pokoju nr 4 (parter), lub 
pod numerem telefonu 041 / 302 36 37  
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek – 7.30 – 15.30, natomiast we wtorek 
od 9.00 do 17.00. 

• Program jest skierowany do pań  
w grupie wiekowej 50 – 69 lat

• Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata.

Bezpłatny program 
profilaktyczny dla pań

Po przybyciu saperów szybko oka-
zało się, że to nie koniec. Wykrywacz 
metali reagował sygnałem jeszcze wiele 
razy. Z pogłębionego i rozkopanego na 
boki rowu wydobyto 19 pocisków arty-
leryjskich kaliber 76 mm –  każdy uzbro-
jony w zapalnik oraz 18 łusek pocisków 
czołgowych również kaliber 76 mm. 

Przyglądający się pracom starsi 
mieszkańcy Górna powiedzieli, że wła-
śnie tędy przechodził front w czasie II 
wojny światowej. A mniej więcej w tym 
miejscu znajdowały się stanowiska ar-
tyleryjskie. Właścicielka działki - Edyta 
Kraj obawia się, że to nie koniec. Trzy 
lata temu, niespełna półtora metra dalej, 
podczas stawiania słupa pod linię ener-

getyczną wykopano kilka pocisków. 
Saperzy sprawdzili teren: przedmio-

tów niebezpiecznych nie stwierdzili – ale 
wykrywacz metali reaguje tylko do głę-
bokości 30 cm. Prace budowlane, które 
muszą zostać wykonane, przeprowa-
dzane będą zdecydowanie głębiej. Czy 
ziemia znów odkryje swoje tajemnice? 
Czas pokaże.

Marian Grzegolec – sołtys Górna 
i wieloletni strażak oraz Stanisław Sy-
nowiec, komendant gminny OSP, obecni 
przy wydobyciu niewybuchów, podzie-
lają obawy p. Kraj. Podejrzewają, że gdy 
prace zostaną wznowione, pojawią się 
kolejne pociski, leżące w ziemi od ponad 
pół wieku. (J.S.)

Uwaga, niewypały 

„Zardzewiała” śmierć 
nadal groźna !

To miał być zwykły, standardowy wykop pod podłączenie do sieci wodo-
ciągowej. Niestety, prace skończyły się oczekiwaniem na patrol saperski. Na 
miejscu znaleziska w Górnie – Zawada ochotnicy z jednostek straży pożarnej 
z Górna, Woli Jachowej i Leszczyn na zmianę czuwali przy trzech pociskach 
artyleryjskich odkopanych przez koparkę. 

Niewypały z Górna – Zawady zostały zabrane przez saperów.
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Od 2009 roku rolników obowią-
zują dodatkowe kryteria z zakresu 
ochrony środowiska oraz identyfikacji 
i rejestracji zwierząt. Polska zaczyna 
wprowadzać tzw. Wymogi Wzajemnej 
Zgodności.

System Wzajemnej Zgodności – 
SWZ (ang. cross-compliance) jest in-
strumentem Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR) i polega na uzależnieniu płat-
ności bezpośrednich oraz płatności  
w ramach zrównoważonego gospoda-
rowania na gruntach rolnych i leśnych 
(działania rolnośrodowiskowe, ONW, 
zalesianie gruntów rolnych) od ko-
nieczności spełnienia przez rolników 
określonych w przepisach krajowych 
i UE szeregu norm dotyczących za-
rządzania w całym gospodarstwie rol-
nym. 

Na beneficjentach tych płatności 
spoczywa obowiązek utrzymania całego 
gospodarstwa rolnego w dobrym stanie, 
utrzymania gruntów rolnych w dobrej 
kulturze rolnej oraz obowiązek utrzyma-
nia powierzchni trwałych użytków zie-
lonych na odpowiednim niezmienionym 
poziomie.

W tym roku kontrolerzy będą spraw-
dzać wymogi w ramach tzw. Obszaru A, 
tzn. będą weryfikować czy rolnik prze-
strzega przepisów dotyczących:

• identyfikacji i rejestracji zwierząt; 
• ochrony dzikiego ptactwa; 
• ochrony wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem spowodowanym 
przez niektóre substancje niebezpiecz-
ne; 

• przestrzegania zasad stosowania 
osadów ściekowych w rolnictwie; 

• ochrony wód przed zanieczyszcze-
niami powodowanymi przez azotany po-
chodzenia rolniczego; 

•  wykonywania zbiegów ochrony ro-
ślin i używania innych niebezpiecznych 
substancji w sposób nie zagrażający śro-
dowisku. 

Kolejne kryteria dotyczące zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zgłasza-
nia niektórych chorób zwierząt i zdro-
wotności roślin wejdą w życie od 2011 
roku. Wymagania dotyczące dobrostanu 
zwierząt, zgodnie z decyzją 2011 roku. 
Wymagania dotyczące dobrostanu zwie-
rząt, zgodnie z decyzją podjętą na ostat-
niej radzie ministrów ds. rolnictwa UE, 
zostały przesunięte o dwa lata i zaczną 
obowiązywać od 2013 roku.

„Wymogi wzajemnej zgodności”  
(z ang. cross compliance), które weszły 
w życie od 1 stycznia 2009 roku będą 
obowiązywać rolników, ubiegających 
się o:

• płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych; 

• dopłaty ONW; 
• płatności z tytułu programu rolno-

środowiskowego; 
• płatności z tytułu zalesiania grun-

tów. 
Od momentu złożenia wniosku, rol-

nicy będą zobowiązani do przestrzegania 
kryteriów dobrej kultury rolnej, ochrony 
środowiska oraz identyfikacji i rejestracji 
zwierząt w gospodarstwie rolnym przez 
cały rok kalendarzowy. 

Będą również zobowiązani do umoż-
liwienia przeprowadzenia kontroli na 
miejscu na terenie gospodarstwa przez 
upoważnionych urzędników. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) będzie odpo-
wiedzialna za kontrole wymogów wza-
jemnej zgodności w zakresie spełniania 
przez rolnika wymagań dobrej kultury 
rolnej oraz ochrony środowiska natural-
nego. Natomiast za kontrole wzajemnej 
zgodności w zakresie identyfikacji i re-
jestracji zwierząt będzie odpowiedzialna 
Inspekcja Weterynaryjna.

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wzajem-
nej zgodności,  nakładające na rolników 
prowadzących gospodarstwa, obowiązek 
przestrzegania zasad dobrej kultury rol-
nej i zarządzania gospodarstwem rolnym 
w sposób, który nie stwarza zagrożeń dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
naturalnego, zostały uregulowane w pol-
skim prawodawstwie. Nowością jest na-
tomiast to, że od 2009 roku rolnika, który 
złożył wniosek w ARiMR o przyznanie 
jednej z wymienionych wyżej płatności, 
może odwiedzić kontroler, aby spraw-
dzić czy w gospodarstwie przestrzegane 
są wymogi wzajemnej zgodności. Każda 
stwierdzona niezgodność będzie oce-
niana pod kątem dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i ewentualnej powtarzalności. 
Kontrolerzy w pierwszej kolejności będą 
musieli ocenić, czy stwierdzona niezgod-
ność z wymogami wynika z nieumyślne-
go działania rolnika (zaniedbanie), czy 
też jest umyślnym działaniem. 

W przypadku, gdy stwierdzona nie-
zgodność będzie wynikała z zaniedbań 
rolnika, obniżka płatności wyniesie 3% 

całkowitej kwoty płatności bezpośred-
nich. Na podstawie raportu z kontroli 
może być wydana decyzja o obniżeniu 
skali potrącenia do 1% lub podwyższe-
niu do 5% całkowitej kwoty. W uza-
sadnionych przypadkach możliwe jest 
odstąpienie od nałożenia sankcji finan-
sowych. 

Natomiast w przypadkach, gdy 
kontrolerzy stwierdzą powtarzające się 
niezgodności, nałożona sankcja będzie 
trzykrotnie wyższa, ale nie może prze-
kroczyć 15% całkowitej kwoty płatności 
bezpośrednich (procent potrącenia zo-
stanie pomnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrole-
rzy stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił 
w swoim gospodarstwie do niezgodności 
z zasadami cross compliance, nałożona 
sankcja będzie obniżała kwotę należnej 
płatności obszarowej o 20%. W takich 
przypadkach ARiMR może, na podsta-
wie oceny zawartej w protokole z czyn-
ności kontrolnych, wydać decyzję o ob-
niżeniu nakładanych sankcji do poziomu 
15% płatności lub, w drastycznych przy-
padkach, może całkowicie pozbawić rol-
nika dopłat. 

Informacje na temat wzajemnej 
zgodności można uzyskać:

• na stronach internetowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (www.arimr.gov.pl), Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rolni-
czego (www.cdr.gov.pl), 

• w biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych ARiMR, 

• w ośrodkach doradztwa rolniczego. 
Rolnicy, których gospodarstwa po-

łożone są na obszarach szczególnie na-
rażonych na zanieczyszczenia azotana-
mi pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
(OSN), dodatkowo powinni zwrócić się 
po informacje dotyczące programów 
działań na swoich terenach do najbliż-
szego Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej, urzędu gminy, ośrodka do-
radztwa rolniczego, biura powiatowego 
ARiMR lub izby rolniczej.

Wszyscy rolnicy, którzy ubiegali 
się o płatności bezpośrednie, w grud-
niu 2008 r. powinni otrzymać broszurę 
informacyjną pt. „Wymogi Wzajemnej 
Zgodności (cross-compliance)”, która 
jest już dostępna na stronach interneto-
wych ARiMR.

Biuro Prasowe ARiMR

Ważne dla rolników

Wymogi Wzajemnej Zgodności



Tylko dwanaście podmiotów śpie-
waczych zakwalifikowało się w Jędrze-
jowie do finału XVI Świętokrzyskiego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek, który 
odbędzie się 25 stycznia we Włoszczo-
wie. 

4 stycznia Dom Kultury w Jędrze-
jowie do późnych godzin popołudnio-
wych rozbrzmiewał bożonarodzenio-
wą muzyką i śpiewem. W tym roku  
w eliminacjach wzięła rekordowa liczba 
wykonawców z powiatów: kieleckiego, 
staszowskiego, buskiego, kazimierskie-
go, pińczowskiego, jędrzejowskiego  
i włoszczowskiego. Bez mała 40 zespo-
łów wokalnych, wokalno – muzycznych, 
ludowych, solistów i chórów walczyło  
o finał, prezentując na scenie po jednej 
kolędzie i jednej pastorałce.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
udział w konkursie zgłosiły „Górnia-
necki” oraz: Krystyna Mochocka i Ma-
rianna Jamrożek jako solistki. Poziom 
był bardzo wysoki, więc jury czekała 
ciężka praca, by wyłonić tych najlep-
szych.

Po wysłuchaniu wszystkich uczest-
ników, jury w składzie: przewodniczący 
– Jerzy Gumuła – muzyk WDK Kielce, 
kierownik Działu Dziedzictwa Kulturo-
wego oraz członkowie Janusz Chmie-
lewski – choreograf WDK i Waldemar 
Gębski – muzyk WDK, podkreślając 
wysoki poziom wykonawczy i różnorod-
ność repertuaru, do konkursu finałowe-
go postanowiło zakwalifikować także: 
Zespół śpiewaczy „Górnianecki” oraz 
solistkę – Krystynę Mochocką.

”Górnianecki” 
oraz Krystyna 

Mochocka 
śpiewają dalej !

Projekt edukacyjny

GKS Górno oraz UKS Gimna-
zjum Górno organizują 13 lutego br. 
(piątek), o godz. 16.00, w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Gór-
nie, Turniej Tenisa Stołowego dla mie-
szańców i pracowników Gminy Górno  
w kategoriach kobiet i mężczyzn. 

Uczestnicy muszą posiadać sprzęt 
i ubiór sportowy. Dla najlepszych teni-
sistów przewidziano nagrody: puchary 

Zaproszenie na
Turniej Tenisa Stołowego w Górnie

i dyplomy. W zawodach nie mogą brać 
udziału uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjów. Szczegółowy regula-
min turnieju zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej Gminy Górno  
(www.gorno.pl) w zakładce „Sport”.

Zapraszamy. 
Prezes „GKS Górno”-

Waldemar Możdżonek

Uczniowie klas 0 – III ośmiu szkół 
podstawowych z gminy, biorąc udział  
w projekcie, mieli możliwość uczestni-
czyć w różnych zajęciach pozalekcyj-
nych. Celem spotkań z psychologiem 
było wsparcie edukacyjne i psycholo-
giczne zarówno nauczycieli, uczniów 
jak i rodziców. Rodzice podczas spo-
tkania z psychologiem, dowiadywali się  
o potrzebach swoich dzieci, jak też za-
grożeniach czyhających na ich pociechy 
we współczesnym świecie.

Dzieciaki najbardziej cieszyły się ze 
spotkań z aktorem - na zdjęciu poniżej. 
Podczas warsztatów teatralnych z aktor-
ką przyjemnie spędzały czas, rozwijając 
zainteresowania i zdolności. Po obejrze-

Rozwijam moje 
dziecięce pasje...

607 uczniów, 400 rodziców, nauczyciele i wychowawcy – do tylu osób został 
skierowany zakończony niedawno projekt „Rozwijam moje dziecięce pasje”.

niu spektakli teatralnych swoje odczucia 
mogły zaprezentować w formie prac pla-
stycznych. Te najpiękniejsze zamiesz-
czono na gazetkach szkolnych.

Jednak największą frajdę sprawiła im 
wizyta w „Dolinie Gadów”. Zwiedzanie 
egzotarium – oczywiście z przewodni-
kiem – będą długo wspominać. Węże, 
jaszczurki, ogromne pająki, żółwie i inne 
niezwykłe stworzenia zrobiły na nich 
bardzo duże wrażenie. Wizyta w egzota-
rium miała za zadanie poszerzyć zainte-
resowania przyrodnicze uczniów.

Wizyta w egzotarium wyzwoliła sporo emocji...


