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Będzie droga asfaltowa  
w Cedzynie Ogrodzeniu

Nowa taryfa opłat  
za wodę

Kampania wojewody:  
„Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”

Upoważnienie wójta gminy do 
podpisania umowy najmu terenu pod 
budowę drogi gminnej w Cedzynie 
Ogrodzeniu oraz do zaciągnięcia kre-
dytu na sfinansowanie deficytu budże-
towego, zatwierdzenie taryfy opłat za 
wodę oraz bieżące zmiany w budżecie 
gminy, to główne tematy obrad Rady 
Gminy na posiedzeniu 19 marca br.

Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych
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Święto Wielkiej Nocy,  
to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę  
Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły wszystkim Mieszkańcom 

naszej gminy radość, pokój  
oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba wręcza dzieciom okolicznościowe upominki.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Sikora
Wójt Gminy

Jarosław Królicki

życzy Redakcja
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Było to inauguracyjne spotkanie 
promujące w regionie świętokrzyskim 
IV edycję kampanii wojewody „Zawsze 
widoczny, zawsze bezpieczny”. Przy-
gotowania do rozpoczęcia akcji trwały 
już od października 2008, kiedy to na 
spotkaniu z wójtem, przewodniczącym 
Rady Gminy i Zarządem OSP radna 
Aneta Dudzik poinformowała obecnych 
o chęci wprowadzenia w życie, na tere-
nie gminy Górno, IV edycji kampanii 
wojewody świętokrzyskiego Bożentyny 
Pałki – Koruby, dotyczącej tym razem 
nauki udzielania pierwszej pomocy.

Aneta Dudzik – radna sołectwa Ce-
dzyna, prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju – Nowa Cedzyna – a obecnie 
również koordynator akcji z ramienia 
wojewody, powitała uczestników in-
auguracyjnego spotkania zebranych  
w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Radlinie. Wyjaśniła, iż w tym 
roku akcja skierowana jest do uczniów 
klas IV – VI szkół podstawowych, a jej 
główny cel – to wyrobienie przez dzieci 
nawyku bezpiecznego poruszania się po 
drogach oraz nauczenie ich zasad udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. 

W pogadankach pomagali woje-
wodzie policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
i Miejskiej w Kielcach: Anna Brudek  
i Tomasz Królak, jak też ratowni-
cy medyczni PCK: Katarzyna Bedla  
i Leszek Mączka. W bardzo atrakcyjnej 
formie przekazali dzieciakom wszystko 
to, co może im się przydać, jako uczest-
nikom ruchu drogowego. Dzieci wysłu-
chały porad na temat bezpieczeństwa, 

Inauguracja w Radlinie

Kampania wojewody: „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”
Zabawy edukacyjne, rozmowy z policjantami, ratownikami medycznymi Polskiego Czerwonego Krzyża, a przede 

wszystkim z wojewodą świętokrzyskim Bożentyną Pałką – Korubą – te i inne atrakcje czekały 17 marca w Szkole Podsta-
wowej im. Karola Wojtyły w Radlinie, na delegacje dzieciaków ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

dowiedziały się, na co należy uwa-
żać, przebywając na drodze oraz gdzie 
dzwonić w razie jakiegokolwiek wypad-
ku. Chętnie odpowiadały na zadawane 
pytania. Wzięły również udział w kon-
kursach sprawnościowych i wiedzy 
o policji. Teorię przekładały na prakty-
kę, sprawdzając swoje umiejętności na 
fantomach, jak też zamieniając się na 
chwilę w poszkodowanych, na których 
demonstrowano ułożenie w „bezpiecz-
nej pozycji”. a wszystko to odbywało się 
w ciepłej i pełnej humoru atmosferze, 
zgodnie z teorią – iż zabawa jest najlep-
szą formą zdobywania wiedzy. 

– Pamiętajcie, że kierowcy także 
popełniają błędy, dlatego musicie być 
zawsze uważni i przede wszystkim wi-
doczni. Dlatego proszę was, noście ele-
menty odblaskowe, które mogą nawet 
uratować życie – apelowała wojewoda 

rozdając dzieciom opaski odblasko-
we, bardzo istotne przy poruszaniu się 
zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie 
nie zawsze drogi są oświetlone i często 
nie ma chodników. Dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały również słodko-
ści ufundowane przez radnego sołectwa 
Radlin Emila Machula.

W tym tak ważnym spotkaniu, roz-
poczynającym kolejną edycję kampanii, 
oprócz uczniów szkół podstawowych 
z gminy Górno, nie zabrakło przedstawi-
cieli lokalnego samorządu: wójta gminy 
Jarosława Królickiego, przewodniczą-
cego Rady Gminy Jana Sikory, radnych 
i sołtysów, dyrektorów szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy, jak też go-
ści na tę okazję zaproszonych: Andrzeja 
Michalskiego - radnego powiatowego, 
Wacława Mozera - prezesa WOPR oraz 
przedstawicieli lokalnych OSP.

– Wspólnie z panią Renatą Chwalik 
z gimnazjum z Woli Jachowej powołu-
jemy do życia grupę wsparcia dla osób 
poszkodowanych w wypadkach. Pierw-
sze takie spotkanie zaplanowałyśmy już 
na dzień 25 kwietnia, na godzinę 16.00 
w remizie OSP w Woli Jachowej – infor-
mację tę przekazała na koniec spotkania 
koordynator projektu Aneta Dudzik, 
zapraszając na nie chętnych i dziękując 
przybyłym za uczestnictwo w inaugu-
racji. 

Pani wojewoda w podziękowaniu za 
zaangażowanie i prezenty, jakie przy-
wiozła dzieciakom, otrzymała rysunki 
uczniów ze szkół w Radlinie i Cedzynie, 
a także wspaniały kosz wiosennych tuli-
panów ułożonych przez Anetę Dudzik.

Imprezę w Radlinie otwierają: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, wójt 
naszej gminy Jarosław Królicki, radna Aneta Dudzik i dyrektor szkoły Krzysztof Kołtun.

Zabawa z udziałem policjantów z kieleckiej „drogówki”.
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Sesję otworzył przewodniczący rady Jan 
Sikora, witając jej uczestników z wójtem 
Jarosławem Królickim oraz nadleśniczym 
Nadleśnictwa Daleszyce - Przemysławem 
Jakubińskim. Radni przyjęli porządek ob-
rad, po czym przeszli do jego realizacji.

W związku z koniecznością wyjaśnienia 
procedury budowy drogi gminnej w Cedzy-
nie Ogrodzeniu, z wykorzystaniem środków 
unijnych (53 % wartości inwestycji – dota-
cja z UE), zaproszono na sesję nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Daleszyce Przemysława 
Jakubińskiego.  Sprawa dotyczy terenu 
pod drogę, należącego do nadleśnictwa. 
Jedna działka (1,61 ha), to własność - wg. 
dokumentów - dwóch właścicieli: gminy  
i nadleśnictwa. Trwa procedura wyjaśniania, 
do kogo faktycznie ten grunt należy. Druga 
działka (0,45 ha) jest własnością nadleśnic-
twa, którą – na prośbę gminy – właściciel 
chce sprzedać. Trwa procedura prawna  
(w Starostwie Powiatowym w Kielcach)  
w celu zmiany charakteru gruntu (obecnie le-
śnego) i przeznaczenia go pod budowę drogi. 
Nadleśnictwo wykazuje dobrą wolę i pragnie 
gminie pomóc w szybkim załatwieniu tych 
formalności. Jednakże sprawy proceduralne 
mogą się przeciągnąć, skutkiem czego gmina 
stracić może możliwość dotacji ze środków 
unijnych. Uzgodniono więc (przy pomocy 
prawników obydwu stron), że działkę pod 
drogę gmina może wynająć i wtedy nic nie 
stanie na przeszkodzie kontynuowania za-
awansowanej już inwestycji. Nadleśniczy 
zadeklarował na sesji, że w umowie kupna 
tej działki przez gminę (po załatwieniu spraw 
formalnych) znajdą się zapisy m.in. gwaran-
tujące przeznaczenie ww. działki na drogę. 
Chodzi bowiem o to, by – po ogłoszeniu 
przez nadleśnictwo (taki jest wymóg praw-
ny) przetargu na sprzedaż działki, nie było 
niespodzianek, czego obawiają się niektórzy 
radni, włącznie z przewodniczącym rady Ja-
nem Sikorą. Radni, jednym głosem przewagi, 
upoważnili wójta do zawarcia umowy najmu  
z Nadleśnictwem Daleszyce, na czas nieokre-
ślony, której przedmiotem będzie działka  
nr 448 o pow. 0.45 ha. Uchwała umożliwi 
kontynuację przygotowań do budowy drogi.

Radni upoważnili wójta także do zacią-
gnięcia kredytu, w wysokości ok. 5,2 mln zł, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu 
budżetowego i spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata 
kredytów nastąpi do końca 2014 roku.

Rada dokonała także bieżących zmian 

w budżecie gminy na 2009 r., co wynikło  
z otrzymania subwencji oświatowej, refun-
dacji kosztów budowy zbiornika wyrównaw-
czego wody w Cedzynie oraz konieczności 
dostosowania wydatków budżetowych do 
wymogów Urzędu Marszałkowskiego do-
tyczących zaliczek ze środków unijnych na 
budowę szkoły w  Cedzynie.

Sporo czasu radni poświęcili dyskusji 
nad zmianą taryf zaopatrzenia w wodę oraz 
ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za odbiór 
odpadów komunalnych. Radni utrzymali 

zji w sprawie ww. terenów.
W kolejnym punkcie obrad wójt gminy 

zdał relację ze swoich prac między sesja-
mi RG. Poinformował m.in. o ogłoszonych  
i przeprowadzonych przetargach na: budo-
wę oświetlenia chodnika w ciągu drogi kra-
jowej nr 74 w Skorzeszycach, budowę wo-
dociągu rozdzielczego w Woli Jachowej, na 
remont drogi gminnej w Skorzeszycach – do 
cmentarza, na opracowanie projektu budow-
lano - wykonawczego na budowę kanali-
zacji sanitarnej dla: Krajna Parcele, Krajna 
Pierwszego, Krajna Drugiego, z włączeniem  

Będzie droga asfaltowa w Cedzynie-Ogrodzeniu
Nowa taryfa opłat za wodę

Z sesji Rady Gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie in-
formuje, iż w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy przyjmują: 

- Terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień – poniedziałek: od godziny 
16.00 do 19.00

- Psycholog – familiolog – czwartek: od godziny 15.30 do 19.30 
W każdy poniedziałek, w godzinach: 11.00 - 16.00 i czwartek, w godzi-

nach: 11.30 - 16.30 - porad udziela członek GKRPA

Ogłoszenie

dokończenie ze str. 1

do projektowanej oczyszczalni ścieków  
w Skorzeszycach. Wójt podpisał już umowę 
z PP-U-H „ADIR” w Kielcach na realizację 
tego zadania.

W ramach wspólnego wniosku ze Związ-
kiem Gmin Gór Świętokrzyskich podpisana 
została preumowa na budowę kanalizacji dla 
Bęczkowa. Kolejne wnioski dotyczyć będą 
rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanaliza-
cji w Cedzynie.

Opracowywana jest koncepcja na budo-
wę chodnika w Woli Jachowej, wójt nie zapo-
mina również o chodniku w Skorzeszycach.

Wójt poinformował też o ambitnych za-
miarach rozbudowy wyciągu narciarskiego  
w Krajnie Zagórzu przez właściciela tego te-
renu. W przyszłości ma tutaj powstać ośro-
dek, który zapewni nowe miejsca pracy dla 
okolicznych mieszkańców.

Gospodarz gminy zapowiedział urucho-
mienie, od kwietnia br., komunikacji BUS 
- owej z Krajna Łęki, przez Krajno Południo-
we, do Kielc i z powrotem.

W „interpelacjach i wolnych wnioskach” 
głos zabrali: Janina Rubak, Tomasz Tofil, 
Emil Machul, Jerzy Janus, Aneta Dudzik, 
Małgorzata Stępnik, Teresa Szlufik, Ja-
nusz Bednarz, Stanisław Cedro, Helena 
Anioł oraz Władysław Bielat. Poruszyli oni 
bieżące problemy gminy oraz swoich miej-
scowości. Do spraw tych ustosunkował się 
wójt gminy – szczegóły w protokóle z obrad.

Na tym sesję zakończono. (Kos.)

górną stawkę opłat za 
wywóz śmieci na do-
tychczasowym pozio-
mie – 6 zł za worek 
lub kubeł o poj. 110 
litrów.

Nieznacznej pod-
wyżce uległy nato-
miast opłaty za za-
opatrzenie w wodę. 
Wzrosły one średnio 
o 10 proc. – szczegó-
ły w Zakładzie Usług 
Komunalnych.

Warto podkreślić, 
iż gm. Górno, wzorem 
innych gmin, rozważa 
możliwość przepro-
wadzenia referendum 
na temat wprowadzenia tzw. „podatku śmie-
ciowego”. O zaletach tego rozwiązania mówił 
sekretarz gminy Jacek Piróg. Natomiast kie-
rownik referatu rolnictwa Helena Jamrożek 
przybliżyła radnym wyniki ostatnich kontroli 
posesji m.in. pod kątem posiadania przez ich 
właścicieli umów na wywóz odpadów. Oka-
zuje się, iż ok. 500 właścicieli  lub użytkow-
ników nieruchomości w gminie takich umów 
nie posiada. Komisja poinformowała ich  
o konsekwencjach takiego stanu rzeczy.

Radni zapoznali się z wnioskiem miesz-
kańca Kielc o sprzedaż działki gminnej, nad 
zalewem w Cedzynie, na której powstałaby 
przystań żeglarska dla potrzeb szkolenia mło-
dzieży z UKS „Zalew Kielce”. Kierownik 
Referatu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju 
Infrastruktury UG - Barbara Wołczyk poin-
formowała zainteresowanego oraz radnych, 
iż  sprawy własnościowe terenów nad zale-
wem rozpatrywane są obecnie w Starostwie 
Powiatowym, w związku z wnioskami by-
łych właścicieli działek o ich zwrot. Ten fakt 
nie pozwala obecnie na podejmowanie decy-

Wyjaśnień udziela nadleśniczy Przemysław Jakubiński z Daleszyc.
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Na zaproszenie europosła Czesława Siekierskiego

Wycieczka, w której uczestniczyło pra-
wie 100 dziennikarzy mediów lokalnych z 
województw: świętokrzyskiego i małopol-
skiego, miała charakter poznawczy: zwie-
dziliśmy Brukselę - przepiękną stolicę Eu-
ropy, z wielowiekowymi zabytkami, miasto 
nowoczesne, lecz na kieszeń Polaka bardzo 
drogie, niezapomniane wrażenie sprawiła 
średniowieczna Bruggia, odetchnęliśmy 
także powiewem Morza Północnego –  
w Ostendzie.

Robi wrażenie Parlament Europejski  
z swoimi nowoczesnymi obiektami, w któ-
rych zlokalizowano dziesiątki sal obrad, 
z główną dla 750 posłów 27 państw, także 
biur obsługujących tego biurokratyczne-
go kolosa, restauracji, barów, kiosków itp. 
Właśnie w jednej z mniejszych sal obrad, 
wyposażonych znakomicie w urządzenia 
audiowizualne, łącznościowe, telewizyjne, 
radiowe itp. wzięliśmy udział w sympozjum 
prasowym z udziałem ministra rolnictwa 
Marka Sawickiego, który gościł akurat na 
spotkaniu swoich, ministerialnych kolegów 
po fachu w sprawach przyszłości rolnictwa 
europejskiego.

W krótkim wystąpieniu nasz minister 
scharakteryzował sytuację polskiego rol-
nictwa, po pięciu latach członkostwa w Unii 
Europejskiej. Zdaniem ministra, polskie 
rolnictwo bardzo skorzystało w tym okresie  
z tego związku: nie sprawdziły się progno-
zy sceptyków, że nasze rolnictwo przegra w 
konfrontacji z gospodarkami państw Europy 
Zachodniej. Stało się wręcz odwrotnie – do-
płaty bezpośrednie dla polskich rolników, 
dotacje na rozwój małych i średnich przed-
siębiorstw pozwoliły na unowocześnienie 
tego sektora gospodarki i jego dalszy roz-
wój. Tylko w 2008 roku rolnictwo uzyskało 
z eksportu 11,6 mld euro (3,6 mld euro z sa-
mej tylko żywności). W ogólnym eksporcie 
rolnictwo zanotowało udział blisko 10,5 %. 
Piąta część produkcji rolniczej została wy-
eksportowana, z czego znaczną część stano-
wiło przetwórstwo rolno-spożywcze.

W ub. roku o 7,6 % zwiększyła się tzw. 
kwota mleczna (planowana ilość wyprodu-
kowanego mleka). Zakłada się, że po 2013 
r. ilość tego produktu wzrośnie do 10 mln 
ton, jest szansa, że kwoty mleczne wtedy 
znikną.

Minister Sawicki przypomniał o 50 pro-
centowych dopłatach państwa do ubezpie-
czeń rolniczych, wyrażając ubolewanie, że 
liczba ubezpieczonych gospodarstw nadal 
jest zbyt mała. To samo dotyczy rozdrob-
nienia sektora rolniczego, co utrudnia sku-
teczną działalność w różnych sferach życia 
gospodarczego. Minister zapewnił, iż nie za-
braknie środków na zwrot rolnikom akcyzy 
za paliwo i zachęcił do bardziej zdecydowa-
nego korzystania ze środków unijnych, m.in. 
z programu Kapitał Ludzki, który zakłada 

„Gołoborze” w... Brukseli
Na zaproszenie europosła Czesława Siekierskiego, redaktor naczelny „Gołoborza” go-
ścił, w połowie marca, przez kilka dni, w Europarlamencie w Brukseli. Głównym wyda-
rzeniem w stolicy Unii Europejskiej było sympozjum o roli mediów lokalnych w popu-
laryzacji działalności Parlamentu Europejskiego. W sympozjum wziął udział minister 
rolnictwa rządu polskiego Marek Sawicki. Obrady poprowadził Czesław Siekierski.

rozwój także w sferze świadomości rolni-
ków.

Poseł Czesław Siekierski, na liczne za-
pytania, co konkretnego uczynił w ciągu 
tych pięciu lat kadencji w Europarlamencie, 
stwierdził dowcipnie, że na omówienie tego 
tematu trzeba by było poświęcić całą, naszą 
wycieczkę. Jego sprawozdanie, przygotowa-
ne na Zjazd PSL - partii, która rekomendo-
wała go do wyborów przed 5 laty, przekra-
cza znacznie... 500 stron. Podkreślił m.in. 
sukces jego inicjatywy ograniczenia zalewu 
chińskiej truskawki na europejski rynek, co 

doprowadziło, przed kilku laty, do nieopła-
calności upraw polskiej truskawki,  także 
inicjatywę o zwiększeniu unijnych środków 
na dożywianie biedniejszych warstw społe-
czeństwa. Niedawno Parlament Europejski 
podjął uchwałę o przeznaczeniu na ten cel 
pół miliarda euro, z czego 100 mld trafi do 
Polski.

Poseł Siekierski znany jest z inicjatyw 
popularyzacji działalności Europarlamentu, 
m.in. poprzez liczne wycieczki organizowa-
ne co roku do Brukseli. Korzystają z nich: 
uczniowie świętokrzyskich szkół, studenci, 
zespoły ludowe, członkowie organizacji rol-
niczych, strażacy, dziennikarze  i wiele in-
nych grup społecznych. Z możliwości takiej 
skorzystało już (bezpłatnie) kilkuset miesz-
kańców naszego regionu.

I jeszcze jedna korzyść z tego wyjazdu: 
asystent prasowy posła Siekierskiego z biu-
ra brukselskiego Andrzej Sanderski obie-
cał przysyłać naszej gazecie internetowy 
serwis prasowy Europarlamentu – nowinki  
z działalności tego ważnego organu, stano-
wiącego nowe prawo w Unii Europejskiej. 
Dziękujemy, skorzystamy !

                                 Jerzy Kosowski

Redaktor naczelny „Gołoborza”, z ministrem 
rolnictwa Markiem Sawickim, w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli.

Pamiątkowe zdjęcie dziennikarzy mediów lokalnych regionu świętokrzyskiego, z europosłem 
Czesławem Siekierskim, na schodach Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

W dniach od 9 do 13 marca 2009 r. 
w Szkole Podstawowej w Bęczkowie, ob-
chodzono XVII Tydzień Kultury  Języka.  
Polonistka, p. Katarzyna Tarwacka jak  
co roku przygotowała szereg konkursów  
i imprez dla uczniów szkoły. 16 marca od-
było się podsumowanie obchodów.

W dyktandzie, w kategorii kl. I – III, 
zwyciężyła Marta Matuszewska z kl. III, 
z klas IV- VI,  I miejsce zdobył Wojciech 
Koczkodaj  z kl. IV.

W quizie językowym, w kategorii klas 
młodszych, zwyciężyły dzieci z kl. O, a star-
szych reprezentanci klasy V.

Zwycięzcami w konkursie recytatorskim 
byli: Katarzyna Malecka z kl. II, Magdale-
na Kaleta kl. II, Daria Jugo z  kl. V.

Podsumowanie XVII Tygodnia Kultury  
Języka uświetniło przedstawienie w wykona-
niu uczniów kl. V pt. „ Skąd na ziemi smutki ?” 
przygotowane przez  p. Katarzynę Tarwacką.

Tydzień Kultury 
Języka
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie od lipca 2008 r. realizuje projekt 
systemowy w ramach PRIORYTETU 7.1. Promocja Integracji Społecznej; 
Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej; tytuł projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa osób 
bezrobotnych na terenie gminy Górno”. Przewidziany termin zakończenia projektu 
do 2013 roku.

Od stycznia 2009 r. w kolejnej edycji realizacji projektu uczestniczy 20 osób 
długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gminy Górno.

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

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

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

Uczniów gimnazjów z wojewódz-
twa świętokrzyskiego zapraszamy 
do udziału w konkursie „5 lat Polski 
w Unii Europejskiej – jak zmienia 
się mój region”. Celem konkursu jest 
popularyzacja integracji europej-
skiej oraz upowszechnienie wiedzy  
o korzystnych zmianach zachodzących  
w świętokrzyskich miastach i gmi-
nach dzięki unijnemu wsparciu. Kon-
kurs ma także odpowiedzieć na pyta-
nie, jakie pozytywne zmiany zaszły  
w życiu młodych ludzi, ich najbliż-
szym otoczeniu, miejscu nauki i wy-
poczynku. 

Prace konkursowe mogą mieć formę: 
pracy pisemnej w formie  eseju, pracy 
plastycznej w formie plakatu, prezen-
tacji multimedialnej lub fotoreportażu. 
Wykonane indywidualnie lub w zespo-
łach. 

Wychowawców klas prosimy o za-
chęcenie młodzieży do podzielnia się 
obserwacjami z 5-letniej obecności 
Polski w Unii Europejskiej. Uroczyste 
wręczenie nagród laureatom konkur-
su przewidziane jest na początku maja, 
podczas obrad Sejmiku Dziecięce-
go. Przedsięwzięcie to będzie jednym  
z elementów obchodów 5.rocznicy przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody.

Organizatorem konkursu jest Biuro 
Komunikacji Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Święto-
krzyskiego w Kielcach. Prace należy 
składać do 15 kwietnia br.

Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej www.sejmik.
kielce.pl

Konkurs dla 
gimnazjalistów

Koordynator projektu
dr  Maria Kotomska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja integracji społecznej

Wyróżnieni nauczyciele odebrali od-
znaczenia z rąk wojewody świętokrzy-
skiego - Bożentyny Pałki - Koruby. 

- Zarówno krzyże w tym zawodzie, 
jak i medale, to podziękowanie jakie 
składa społeczeństwo wam za waszą 
pracę - mówiła wojewoda. Do życzeń 
dla uhonorowanych nauczycieli dołą-
czyli gospodarze pow. kieleckiego. 

- Jestem dumny, że mogę uczestniczyć 
w dzisiejszej uroczystości. Tym bardziej, 
że wśród odznaczonych są nauczyciele  
z naszych szkół powiatowych. Życzę wam 
byście w dalszym ciągu z taką pasją pod-
chodzili do swej pracy - mówił Zenon 
Janus, starosta kielecki. 

Odznaczeni nauczyciele podkreślali, 
że jest to dla nich ogromny zaszczyt, że 
mogą uczestniczyć w tak miłej i sympa-
tycznej uroczystości.

- Praca nauczyciela, to praca, która 
przynosi wiele satysfakcji. Jest to zajęcie 
pełne poświęcenia, którego nagrodą jest 
uśmiech wychowanka - mówiła Halina 
Czaja, nauczycielka ze Szkoły Podsta-
wowej w Bęczkowie. 

Miłym akcentem spotkania było uho-
norowanie pedagogów odznaczeniami 
państwowymi. Srebrny Krzyż Zasługi 
wręczono Halinie Czaji – nauczycielce 
Szkoły Podstawowej w Bęczkowie.

Medal srebrny „Za Długolet-

nią Służbę” otrzymali: Dorota Bryk 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej  
w Leszczynach, Halina Czaja – nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej w Bęczko-
wie,  Sabina Haba – ze Szkoły Podsta-
wowej w Krajnie, Bożena Jaros Boże-
na ze Szkoły Podstawowej w Górnie, 
Jerzy Krzyszczak ze Szkoły Podstawo-
wej w Woli Jachowej, Waldemar Moż-
dżonek z gimnazjum w Górnie, Tere-
sa Murawska ze Szkoły Podstawowej  
w Górnie, Anna Prońko ze Szkoły Pod-
stawowej w Radlinie, Helena Szałas ze 
Szkoły Podstawowej w Radlinie, Elż-
bieta Tracz - Piotrowska z gimnazjum 
w Górnie oraz Małgorzata Breśka ze 
Szkoły Podstawowej w Górnie. 

Odznaczenia dla nauczycieli

Zasłużyli na uśmiech  
wychowanków

Kilkudziesięciu nauczycieli ze szkół, z powiatu kieleckiego, otrzymało od-
znaczenia państwowe za zasługi dla oświaty. W uroczystości  - 30 marca br.,  
w Zespole Szkół w Łopusznie, wzięli udział: przewodniczący Rady Powiatu - 
Tomasz Lato i starosta kielecki - Zenon Janus. 
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Numer obwodu 
glosowania Nazwa Nr  

okręgu
Granica obwodu  

- sołectwa
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1 Bęczków 1 Bęczków, Podmącho-
cice

Gimnazjum
 Bęczków

2 Cedzyna 6 Cedzyna SP Cedzyna

3 Górno 2
Gorno, Górno Zawada, 
Górno Osiedle, Górno 

Parcele
SP Górno

4 Krajno
3 Krajno Pierwsze, Kraj-

no Zagórze SP  Krajno
4 Krajno Drugie, Krajno 

Parcele
5. Leszczyny 5 Leszczyny SP  Leszczyny
6 Radlin 7 Radlin SP Radlin
7 Skorzeszyce 8 Skorzeszyce SP Skorzeszyce

8 Wola  
Jachowa 9 Wola Jachowa SP

Wola Jachowa

7 czerwca br. wybierzemy europosłów

Jak wiadomo, 7 czerwca br. wyborcy wybiorą w Polsce 50 nowych eurodepu-
towanych. Warto więc poinformować mieszkańców naszej gminy, iż  powstały 
dwa obwody wyborcze: w Cedzynie oraz w Woli Jachowej. Stało się tak w wyni-
ku wzrostu liczby mieszkańców w gminie.

A oto wykaz obwodów głosowania z określeniem ich granic, numerów oraz siedzib:

Nowe obwody głosowania 
w gminie

Od 31 marca 2009 roku zaczęła 
funkcjonować procedura rejestracji 
działalności gospodarczej osób fizycz-
nych poprzez tzw. „jedno okienko”.

Oznacza to, że do założenia firmy 
wystarczy złożenie jednego wniosku, 
zamiast  czterech dotychczasowych  
(w urzędach: gminy, skarbowym, staty-
stycznym i w ZUS) .  W efekcie nie bę-
dzie wymagane zgłaszanie się do innych 
instytucji, bowiem wszelkich formalno-
ści za przedsiębiorcę ma dokonywać or-
gan ewidencyjny. To jego obowiązkiem 
będzie przesłanie wniosku do GUS, ZUS 
i urzędu skarbowego. Urząd będzie mu-
siał tego dokonać w ciągu 3 dni. Na tej 
podstawie przedsiębiorca uzyska NIP 
(jeśli go wcześniej nie posiadał), zosta-
nie zgłoszony jako płatnik składek lub 
dokonana zostanie zmiana zgłoszenia 
zgodnie z przepisami o ZUS lub KRUS.    

Wniosek EDG – 1 oraz pozostałe 
formularze dostępne już na stronie inter-
netowej gminy. Wypełniony dokument 
wraz z załącznikami należy składać 
w pokoju nr 4 (parter).

Zmiany w ewidencji działalności  
gospodarczej

„Jedno okienko”

Tegoroczny festiwal dedykowany 
był pamięci Jana Pawła II, toteż podczas 
finału 22 marca, wykonawcy zaprezen-
towali po trzy utwory, często wiążące się 
z tą właśnie tematyką.

Gminę Górno – jak się okazało,  
z ogromnym sukcesem – reprezentowa-
ły dwa podmioty wykonawcze: Zespół 
Śpiewaczy „Górnianecki” z Górna 
oraz Chór Parafialny im. św. Jacka  
z Leszczyn prowadzony przez Toma-
sza Liszkę. Pieśni w ich wykonaniu 
wprowadziły zebranych w kościele św. 
Michała Archanioła w modlitewną zadu-
mę i refleksje. Ich śpiew zauroczył rów-
nież jury, które po wysłuchaniu wszyst-
kich wykonawców, przyznało paniom  
z Górna pierwsze miejsce w kategorii 
zespołów śpiewaczych, natomiast Lesz-
czyny otrzymały trzecie miejsce w ka-
tegorii chórów. To dla nich niewątpliwie 
wielki sukces i wyróżnienie. Serdecznie 

im gratulujemy, a zarazem szczerze dzię-
kujemy za to, że promują gminę i sławią 
jej imię.

V Festiwal Pieśni Wielkopostnych – Daleszyce 2009

„Górnianecki” i Chór Parafialny  
z Leszczyn wśród najlepszych

Czas Wielkiego Postu sprzyja zastanowieniu się nad swoim postępowaniem. 
Przychodzimy do kościoła, śpiewamy lub słuchamy pieśni związanych z Drogą 
Krzyżową czy Gorzkimi Żalami. Treści, które nam przekazują, pozwalają głę-
biej spojrzeć na relacje z drugim człowiekiem, otworzyć się na Boga. Ogrom 
bogactwa pieśni wielkopostnych ukazuje nam, już po raz piąty, Festiwal Pieśni 
Wielkopostnych organizowany w Daleszycach.
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Tradycją się stało już, iż SP w Górnie, 
na początku marca każdego roku, gości 
uczestników eliminacji gminnych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 6 marca 
tego roku, w murach tejże szkoły, o tytuł 
zwycięzcy rywalizowali uczniowie w dwóch 
kategoriach wiekowych – szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Siedemnastu uczniów szkół podstawo-
wych (Bęczków, Krajno, Leszczyny, Sko-
rzeszyce, Wola Jachowa, Górno) i trzech 
gimnazjalnych (Bęczków, Wola Jachowa, 
Górno), po wcześniej przeprowadzonych eli-
minacjach wewnątrzszkolnych, przystąpiło 
do sprawdzenia swojej wiedzy. Górnieńskie 
zmagania otworzyła dyrektor szkoły Han-
na Pióro. Powitała uczestników turnieju, 
ich opiekunów oraz druhów straży pożarnej 
– przedstawicieli PSP w Kielcach na czele 

Korzystając z pięknej, słonecznej 
pogody, radni udali się na gminny reko-
nesans, odwiedzając miejsca inwestycji 
oraz wizytując drogi gminne. Przy okazji 
zobaczyli także prace przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej w Bęczkowie.

Wizytowano: budowę chodnika  
w Górnie, przy drodze powiatowej,  
w stronę Zawady, rozpoczęcie robót przy 
drodze gminnej w Radlinie Ogrodze-
niu, kontynuację budowy drogi Krajno 
Pierwsze – Krajno Zagórze, gdzie stwier-
dzono konieczność poprawek, zwłaszcza 
przy regulowaniu płytami ażurowymi 

Radni oraz wójt wizytowali drogi gminne

Turniej:
„Młodzież zapobiega pożarom”

Wiosenny rekonesans

Eliminacje gminne 
rozstrzygnięte

Wprawdzie 1 kwietnia, a więc w prima aprilis, ale na bardzo poważnym po-
siedzeniu zebrali się radni, członkowie Komisji: Gospodarki Komunalnej, Ładu 
i Porządku oraz Rolnictwa Rady Gminy, z przewodniczącym rady Janem Siko-
ra, wójtem Jarosławem Królickim i inspektorem ds. dróg UG Czesławem Kału-
żą, by ocenić przebieg inwestycji drogowych w gminie i pozimowy stan dróg.

pochyłego pobocza, przez wykonaw-
cę – Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych. Zebrano informacje o sta-
nie dróg gminnych, na których, w wielu 
miejscach, zima poczyniła spore szkody. 
Uwagi te trafiły do notatnika wójta gmi-
ny, który wdroży działania mające na 
celu poprawę stanu tych traktów.

Na zdjęciach: Radni Rady Gminy, 
z udziałem przewodniczącego rady 
Jana Sikory oraz wójta Jarosława 
Królickiego wizytują gminne inwesty-
cje, głównie drogowe.

z kpt. Pawłem Łaciszem (przewodniczą-
cym jury), przedstawicieli naszych OSP: 
Stanisława Synowca z Górna oraz Czesła-
wa Kaletę i Wiesława Kaletę z OSP Wola 
Jachowa. Przewodniczący zapoznał uczniów 
z regulaminem turnieju i sposobem punktacji 
przy obliczaniu wyników. Po rozdaniu testów 
uczniowie przystąpili do ciężkiej pracy. 

Po sprawdzeniu testów okazało się, 
że poziom naprawdę był wyrównany. Osta-
tecznie końcowa klasyfikacja przedstawiła 
się następująco:

W pierwszej grupie – szkół podstawo-
wych zwyciężyła Paulina Sulej z Bęczko-
wa. Tuż za nią uplasował się Damian Dybka 
ze Skorzeszyc. Trzecie miejsce przypadło 
Krzysztofowi Matuszewskiemu z Lesz-
czyn.

W kat. gimnazjów triumfował Wojciech 
Łakomiec z Woli Jachowej, drugi był jego 
kolega ze szkoły Andrzej Gołuch, natomiast 
na trzecie miejsce zasłużył sobie Dominik 
Grzegolec z Górna.

Zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy 
uczestników kolejny już raz docenił wójt 
gminy Jarosław Królicki, który ufundował 
cenne nagrody za zajęcie trzech kolejnych 
miejsc w obydwu kategoriach. Tym razem na 
zwycięzców czekały wspaniałe rowery gór-
skie i sprzęt sportowy. 

Laureaci turnieju z wójterm gminy i straża-
kami z OSP.



L.p. Nazwa miejscowości kwiecień
1. Cedzyna 14
2. Leszczyny 16
3. Radlin 21

4. Krajno I (Zagórze, Wymyślona, 
Stara Wieś, Pogorzele) 28

5. Krajno II 
(Południowa,Parcele,Łęki) 30

6. Bęczków (Podmąchocice) 23
7. Górno (Parcele, Zawada, Bór) 2
8. Wola Jachowa 7
9. Skorzeszyce 9

Uwaga, ZUK będzie zbierał worki 
na śmieci z jednoczesną wymianą na 
pusty. Wystawić worki przed posesje  
o godz. 7.30.

Harmonogram  
wywozu odpadów

Sportowa gala  
w Warszawie

Tradycyjnie, co roku, odbywa się gala 
sportowa w Warszawie, którą organizuje 
Krajowe Zrzeszenie LZS. Tak było i tym 
razem w Hotelu „Victoria”. Uczestniczy-
ły w niej krajowe władze Zrzeszenia na 
czele z przewodniczącym Rady Głównej 
Romanem Jagielińskim,  przedstawiciele 
Ministerstwa Sportu, polskich związków 
sportowych oraz delegacje wszystkich rad 
wojewódzkich Zrzeszenia LZS. Święto-
krzyskiej, 5 - osobowej ekipie przewodni-
czył Jerzy Kula.

W trakcie spotkania w stolicy uhonoro-
wano najlepsze kluby, rady gminne i powia-
towe Zrzeszenia LZS ze wszystkich regionów 
kraju. Ze Świętokrzyskiego wyróżniono: 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” 
z Włoszczowy, Radę Gminną LZS z Górna, 
z powiatu kieleckiego oraz Powiatowe Zrze-
szenia LZS ze Staszowa. Wyróżnienia te od-
bierali Jolanta Tyjas  –  dyrektor Powiatowe-
go Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, zało-
życielka ULKS „Sokół” a zarazem sekretarz 
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Święto-
krzyskiego Zrzeszenia LZS w Kielcach oraz 
Robert Ślęzak – kierownik Wydziału Eduka-
cji, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa 
Powiatowego (oboje z Włoszczowy), Walde-
mar Możdżonek – przewodniczący Rady 
Gminnej LZS z Górna oraz Andrzej Kruzel 
– przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia 
LZS, wicestarosta powiatu staszowskiego.

Wyróżnieni działacze LZS z Waldemarem 
Możdżonkiem z Górna.

Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy

Wola Jachowa najlepsza !

W tym roku do turnieju zgłosiła się 
rekordowa liczba zespołów – po trzy  
z Leszczyn i Radlina, po dwie z Woli 
Jachowej, Krajna i GKS Górno oraz po 
jednej z Cedzyny, Bęczkowa, Skorze-
szyc i Górna. 16 drużyn, drogą losowa-
nia, podzielono na cztery grupy 

Po zaciętych meczach wyłoniono fi-
nałową czwórkę: dwie drużyny z Woli 
Jachowej, Leszczyny i Radlin, które mia-
ły szansę na puchar. Największe emo-
cje czekały zawodników i kibiców już 
podczas pierwszego meczu finałowego. 

W niedzielę, 15 marca br., w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii, po 
raz kolejny rozegrany został Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy. 

kundę czasu – nie dopuścili przeciwnika 
do swojej bramki, a sami trzy razy umie-
ścili swoją piłkę w ich siatce. Wynikiem  
3 : 0, w pięknym stylu, zdobyli trzeci 
raz z rzędu puchar ufundowany przez 
przewodniczącego Rady Gminy Jana 
Sikorę, a zarazem miano najlepszych  
w gminie Górno – patrz zdjęcie u góry.

Mistrzowie z rąk przewodniczącego 
Rady Gminy w Górnie odebrali puchar, 
piłki i dyplom. Pozostałe drużyny otrzy-
mały piłki nożne oraz dyplomy.

Król strzelców turnieju Krzysztof Kowalczyk z Woli 
Jachowej otrzymuje nagrodę od przewodniczącego 
Rady Gminy Jana Sikory.

Wola Jachowa II ukończyła mecz 
z Leszczynami III wynikiem 0 : 0.  
O wygranej lub przegranej musia-
ły zadecydować karne. Po chwili 
wszystko było już wiadomo – 
bramkarz Woli okazał się skutecz-
niejszy, w trzeciej kolejce strza-
łów zatrzymał piłkę przeciwników  
i to jego drużyna dostała szansę 
walki o zwycięstwo.

W drugim meczu Wola I poko-
nała Radlin. O pierwsze miejsce 
zagrały więc LZS-y z tej samej 
miejscowości.

W meczu finałowym piłkarze 
z Woli I nie dali żadnych szans 
przeciwnikom z tej samej miej-
scowości: wykorzystali każdą se-


