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Z sesji Rady Gminy

Most w Cedzynie prawie gotowy

Ekologia

Absolutorium  
dla wójta

Na kolejnej sesji Rady Gminy - 28 kwietnia br. - radni 
rozpatrzyli sprawozdanie wójta gminy z wykonania budże-
tu za rok 2009 i podjęli decyzję w sprawie udzielenia mu 
absolutorium. Ponadto przyjęli kilka uchwał istotnych dla 
funkcjonowania gminy.

Obrady otworzył przewodniczący rady Jan Sikora, wi-
tając uczestników sesji z wójtem Jarosławem Królickim. 
Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotowej 
pod Smoleńskiem. Rada przyjęła następnie porządek obrad po 
czym przeszła do jego realizacji. dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 2

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Cedzynie.

Oczyszczalnia ścieków  
rozbudowana !

Budowę oczyszczalni ścieków w Cedzynie zakończono w grudniu 2004 roku. 
Jej realizacja wykonana została jednoetapowo, za wyjątkiem wyposażenia 
technologicznego oraz systemu sterowania i automatyki II ciągu oczyszczania. 
Oczyszczalnia mogła przyjąć wtedy 607 m3/d nieczystości.

S - 74  
coraz bliżej

Kielczanie nazywają tę inwestycję: 
ekspresowy wylot na wschód. Chodzi  
o budowę nowej trasy ekspresowej S 
-74 z Kielc do Cedzyny, będącej cząst-
ką dużego przedsięwzięcia drogowego  
w kierunku Lublina. Jest to jedna z naj-
ważniejszych i największych inwestycji 
drogowych w woj. świętokrzyskim, któ-
rej koszt wyniesie 285 mln złotych.

Nowa trasa S-74 przejmie ruch tran-
zytowy przez Kielce, odciążając aleję 
Solidarności i ul. Sandomierską, którymi 
prowadzi droga nr 74. O tym jak potrzeb-
na jest ta inwestycja przekonują się także 
mieszkańcy naszej gminy, jeżdżący do 
Kielc i z powrotem. Korki na ul. Sando-
mierskiej i jej jakość mówią same za sie-
bie. Niecierpliwie czekamy na finalizację 
tej inwestycji.
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Z sesji Rady Gminy

Absolutorium dla wójta
Radni przystąpili  do najważniejszego 

punktu obrad – rozpatrzenia sprawozda-
nia wójta  z wykonania budżetu gminy za 
rok 2009. Materiał ten był przedmiotem 
analizy komisji rady, pozytywną opinię 
na temat wykonania budżetu wyraziła Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. Wniosek  
o udzielenie wójtowi absolutorium przed-
stawiła Komisja Rewizyjna RG. 

W uzasadnieniu stwierdzono: plan na 
dzień 31 grudnia 2009 r.  zamknął się na-
stępującymi kwotami: po stronie docho-
dów: 35.095.886 zł, po stronie wydatków: 
39.964.111 zł. W wyniku zmian uchwała-
mi Rady Gminy oraz zarządzeniami wój-
ta, plan dochodów zwiększył się o kwotę 
1.296.268 zł, tj. o 3,8 % w stosunku do 
wersji pierwotnej budżetu a plan wydat-
ków (po zwiększeniu deficytu uchwałą  
kwietniową o 517.946 zł  i  zmniejszeniu 
uchwałą grudniową o 619.799 zł,) zwięk-
szył się o kwotę 1.194.415 zł, tj. o 3,1 % 

w stosunku do wersji pierwotnej budżetu. 
Suma zrealizowanych dochodów za rok 
2009 wyniosła 34.758.713 zł (czyli 99,0% 
planu dochodów) zaś zrealizowanych wy-
datków 37.092.572 zł (czyli 92,8 % planu 
wydatków). Rok 2009 gmina zakończyła 
deficytem 2.333.859 zł (na planowany de-
ficyt 4.868.225 zł)

Komisja Rewizyjna stwierdziła w swo-
im wniosku, iż budżet gminy realizowany 
był zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych i upoważnieniem udzielonym 
wójtowi przez Radę Gminy. W związku 
z powyższym komisja wystąpiła z wnio-
skiem o udzielenie wójtowi absolutorium. 

W głosowaniu jawnym 12 obecnych 
na sesji udzieliło wójtowi gminy absoluto-
rium za 2009 r. a jeden głos był przeciw.

Wójt podziękował radnym za to swo-
iste wotum zaufania i obiecał rzetelnie 
gospodarować środkami gminy także  
w roku bieżącym.

Radni przyjęli następnie kilka uchwał 
dotyczących: zmian w budżecie gminy 
na rok 2010, nieodpłatnego nabycia dzia-
łek położonych w m. Górno Parcele oraz 
uchwalenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla miej-
scowości: Krajno Zagórze, Podmąchoci-
ce, Górno Parcele oraz Bęczków.

Wójt gminy złożył następnie informa-
cję o swojej pracy między sesjami Rady 
Gminy. Poinformował  radnych o przetar-
gach dotyczących m.in. budowy nowych 
punktów świetlnych na terenie gminy,  
o zamówieniach z wolnej ręki na odtwo-
rzenie fundamentów i ścian istniejącego 
budynku remizy strażackiej w Leszczy-
nach  oraz o remoncie drogi gminnej: 
Krajno Wymyślona – Krajno Parcele 
– Kościół a także o udzielenie kredytu 
długoterminowego gminie. Gospodarz 
gminy poinformował także o imprezach, 
jakie odbędą się w gminie, m.in.: 29 maja 
br. – 90-lecie SP w Górnie oraz 10-leciu 
gimnazjum w tej miejscowości, 30 maja – 
o festynie w Woli Jachowej oraz 1 czerw-
ca – o oficjalnym otwarciu boiska „Orlik” 
w Radlinie.  (Kos.)

Na II etap zaplanowano wyposaże-
nie w niezbędne instalacje i urządzenia 
wszystkie niepracujące obiekty, dokonać 
uruchomień oraz rozruchu technologicz-
nego oczyszczalni na dwóch ciągach bio-
logicznych. 

Po postępowaniu przetargowym, 
podpisano umowę z wykonawcą Przed-
siębiorstwem Techniczno – Produkcyj-
nym „AGAMEX”. Jej przedmiotem było 
zwiększenie przepustowości oczyszczal-

Ekologia

Oczyszczalnia ścieków rozbudowana !
ni. Prace wykonano zgodnie z umową 
i uzgodnieniami pomiędzy wykonawcą 
a zamawiającym, czyli gminą Górno. 

„AGAMEX” wyposażył podstawowe 
obiekty w nowe urządzenia, m.in. w re-
aktor biologiczny II, osadnik wtórny II 
oraz inne niezbędne urządzenia.

Po zakończeniu inwestycji na terenie 
oczyszczalni dokonano odbioru inwesty-
cji. Ustalono, iż wszystkie prace zostały 
wykonane bezusterkowo i w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca 
dostarczył pełną dokumentację powyko-
nawczą. W związku z powyższym podpi-
sano protokół odbioru końcowego. 

Obecnie oczyszczalnia będzie mogła 
przyjąć 1215 m3/d nieczystości i jest to 
jej przepustowość docelowa. 

Wartość robót budowlanych opiewa-
ła na kwotę 1.049.200 zł, która w całości 
pokryta została z budżetu gminnego.
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W 8 obwodach głosowania XI Konkurs Recytatorski 
w SP Leszczyny

Prace przy tym odcinku S-74 
są poważnie zaawansowane, 
zwłaszcza na odcinku poza-
miejskim. Zaplanowano tutaj 
wiele obiektów inżynieryjnych, 
z których największym jest 
100-metrowy tunel w Kielcach, 
pod skrzyżowaniem ulicy Świę-
tokrzyskiej i alei Solidarności, 
w pobliżu TESCO. Zapewni on 
bezkolizyjny ruch w tej newral-
gicznej części miasta. Tunelem 
można będzie przejechać aż do 
budynków Uniwersytetu J. Ko-
chanowskiego. 

Na 4 - kilometrowym odcin-
ku trasy stanie kilka obiektów 
inżynieryjnych. Praktycznie są 
one na ukończeniu, budowla-
ni prowadzą tam ostatnie prace 
kosmetyczne. Nas interesuje 
najbardziej obiekt w Cedzynie, 
nad Lubrzanką, który także jest 
na ukończeniu. Jednocześnie 
trwają roboty przy podbudowie 
nowej drogi.

Ciężki sprzęt drogowy  
w wakacje wjedzie do Kielc, by 
rozpocząć prace na skrzyżowa-
niu w pobliżu TESCO.

Cała inwestycja zakończy 
się pod koniec 2011 roku. Wtedy 
będzie można skorzystać z kom-
fortowej podróży samochodem 
do Kielc i z powrotem. (J.)

Tradycją w Szkole Podstawowej w 
Leszczynach stał się konkurs recytator-
ski, który odbywa się w ramach Tygo-
dnia Kultury Języka Polskiego. W tym 
roku hasło brzmiało „Wesołe wiersze”, 
a uczniowie przygotowali utwory takich 
poetów, jak: J. Brzechwa, M. Konop-
nicka, K.I. Gałczyński, J. Tuwim. Do-
datkiem do prezentacji utworów były 
wspaniałe, kolorowe stroje, podkreśla-
jące ich charakter.

Konkurs odbył się w dwóch grupach 
wiekowych, z których jury wyłoniło na-
stępujących zwycięzców:

Grupa młodsza: I miejsce - Wiktoria 
Cedro, II - Jakub Boćkowski, III - Weroni-
ka Snopek.Wyróżnienie – Kacper Osełka.

Grupa starsza: Imiejsce - Anna 
Święcich, II - Dawid Bysiak, III - Patrycja 
Bryk. Wyróżnienie – Daria Bugajska.

Podczas obrad jury, widzów zabawia-
ła kl.0, witając nadchodzącą wiosnę wier-
szem i piosenką. Organizatorem konkur-
su była nauczycielka języka polskiego p. 
Anna Wiecha, a uczniów kl. 0 przygoto-
wała p. Małgorzata Sokół.

W kręgu poezji

L.p. Granice obwodu 
(sołectwa)

Siedziba obwodowej  
komisji wyborczej

1 Bęczków, Podmąchocice Gimnazjum w Bęczkowie

2 Cedzyna Szkoła Podstawowa w Cedzynie

3 Górno, Górno Zawada, Górno 
Osiedle, Górno Parcele Szkoła Podstawowa w Górnie

4 Krajno Pierwsze, Krajno Zagórze, 
Krajno Drugie, Krajno Parcele Szkoła Podstawowa w Krajnie

5 Leszczyny Szkoła Podstawowa w Leszczynach

6 Radlin Szkoła Podstawowa w Radlinie

7 Skorzeszyce Szkoła Podstawowa  
w Skorzeszycach

8 Wola Jachowa Szkoła Podstawowa  
w Woli Jachowej

Decyzją p.o. Prezydenta RP, 20 czerwca (niedziela) br. odbędą się w Polsce 
wybory prezydenckie, podczas których wybierzemy głowę Państwa. Lokale wy-
borcze czynne będą od godz.: 6.00 do godz.: 20.00.

Druga turów wyborów (gdyby zaszła taka konieczność): odbędzie się 4 lipca (nie-
dziela) br.

 Przygotowania do tego ważnego aktu państwowego są już mocno zaawansowane. 
Wójt gminy Jarosław Królicki wydał 10 maja br. obwieszczenie, w którym podaje 

siedziby obwodowych komisji wyborczych. Oto ich wykaz:

20 czerwca wybierzemy Prezydenta RP

Most w Cedzynie prawie gotowy

S - 74 coraz bliżej

Finalizacja budowy mostu na Lubrzance w Cedzynie.



4 „Gołoborze”

Organizatorem konkursu była Szko-
ła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego  
w Woli Jachowej. Pomysłodawcą i koordy-
natorem całego przedsięwzięcia był nauczy-
ciel z tamtejszej szkoły Robert Piotrowski.

Wśród zaproszonych gości, których 
powitał dyrektor Jerzy Snopek byli: wi-
cekurator Kuratorium Oświaty w Kielcach  
Lucjan Pietrzczyk, wójt gminy Górno 
Jarosław Królicki, który objął przedsię-
wzięcie swoim patronatem, przedstawiciel 
Wydawnictwa Nowa Era Jacek Małysa, 
kierownik SZOS Barbara Raczyńska, 
radny Sławomir Satro, sołtys Stanisław 
Cedro, dyrektorzy ze szkół z terenu gminy: 
Jolanta Czerwiak, Lidia Rafalska, Elżbie-
ta Kasperek, Adela Iwańska, Krzysztof 
Kołtun, nauczyciele, którzy przygotowywa-
li swoich podopiecznych do konkursu oraz, 
rodzice i młodzież z SP w Woli Jachowej. 

W tym dniu szkoła oraz uczniowie przy-
brali barwy narodowe, korytarz przemienił 
się w wystawę poświeconą historii i kultu-
rze Polski, zorganizowano kącik regionalny.  
W pracę nad całością przedsięwzięcia za-
angażowali się wszyscy nauczyciele SP  
w Woli Jachowej.

 Finał prowadzony przez Roberta Pio-
trowskiego, przebiegał w dwóch etapach. 
Najpierw wszyscy przybyli uczniowie ze 
szkół podstawowych z terenu gminy Górno 
pisali test, który miał wyłonić trzy szkoły do 
rozgrywki finałowej. 

II część, w której startowały trzy szkoły, 
które najlepiej napisały test, nawiązywała 

Gospodarze najlepsi !
Konkurs „Polska – Moja Ojczyzna”

do telewizyjnego quizu „Kocham Cię, Pol-
sko” i dlatego też w podobny sposób była 
przeprowadzona. 

Uczestnicy odpowiadali na pytania  
z dziedzin takich jak: historia, sztuka i za-
bytki, tradycje i kultura, geografia, biolo-
gia, muzyka, literatura i wiedza o języku 
polskim, film i muzyka filmowa, sport, ze 
szczególnym uwzględnieniem związku z re-
gionem świętokrzyskim.

Wszystkie pytania opracowane w posta-
ci prezentacji wyświetlane były na ekranie 
za pomocą rzutnika, tak że mogli je widzieć 
nie tylko zainteresowani finaliści, ale także 
licznie zgromadzona publiczność w biało 
– czerwonych strojach oraz zaproszeni, do-
stojni goście.

Punkty, które  tym razem nie były naj-
ważniejsze, stanowiły czekoladowe smako-

Po blisko trzech godzinach zabawy 
ogłoszono wyniki. 

Pierwsze miejsce zajął zespół z SP  
w Woli Jachowej w składzie: Dominika 
Chochół i Adam Kaleta, drugie zespół 
z SP w Leszczynach w składzie: Maria 
Sańpruch i Anna Święcich, a trzecie SP 
w Bęczkowie, w składzie Justyna Skrze-
czowska i Daniel Kuzka. 

Finaliści otrzymali gry „Kocham Cię 
Polsko” a wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali  atrakcyjne nagrody i pamiątki. 

W trakcie zmagań konkursowych uczest-
nicy konkursu i widzowie mieli okazję obej-
rzeć pokazy uzbrojenia oraz walki rycerskie. 
Była również okazja do wysłuchania kilku 
piosenek związanych z Polską w wykonaniu 
uczennicy Patrycji Tuz. Muzykę Fryde-
ryka Chopina oraz z popularnych polskich 
filmów prezentował na pianinie Wojciech 
Stokowiec.

Upominki i nagrody ufundowane zo-
stały przez sponsorów, którymi byli: wójt 
gminy Górno Jarosław Królicki, Wydaw-
nictwo „Nowa Era”, Bank Spółdzielczy 
w Górnie, firma Rochstar, która jest pro-
ducentem programu „Kocham Cię, Polsko”. 
Poczęstunek zorganizowany był dzięki po-
mocy pracowników kuchni oraz życzliwych 
rodziców.

Impreza była bardzo udana i z pewno-
ścią w następnych latach odbędą się jej ko-
lejne edycje.

W Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Woli Jachowej, 13 maja 2010 
roku, miał miejsce finał I Gminnego Konkursu Wiedzy o Polsce „Polska – Moja 
Ojczyzna”, którego celem było rozwijanie i pogłębianie uczuć patriotycznych wśród 
uczniów szkół podstawowych  z terenu gminy Górno, popularyzacja i rozwijanie 
wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze  narodu i państwa polskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego. Ważnym celem były rów-
nież: integracja młodzieży z terenu naszej gminy, współzawodnictwo, ale także za-
bawa i pokazanie sposobu na pożyteczne spędzenie czasu.

łyki. Konkurs wy-
grał zespół, któremu 
udało się zebrać 
ich jak najwięcej.  
O liczbie przyzna-
wanych punktów 
decydowała nie za-
wsze wiedza uczest-
ników - a szczęście - 
wartość odpowiedzi 
na niektóre pytania 
wyceniana była za 
pomocą koła fortu-
ny, które wprowa-
dzało wiele dodat-
kowych emocji.

Do uczestników konkursu przemawia wicekurator oświaty Lu-
cjan Pietrzczyk.

Dyrektor szkoły Jerzy Snopek wita uczestników i gości konkursu. Nagrody dla najlepszych.
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Inicjatorami tego przedsięwzięcia była 
trójka rodzeństwa: Stanisław i Krzysz-
tof Rubakowie oraz Danuta Musiał ze 
Skorzeszyc. Założyli oni spółkę cywilną: 
RUBET Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 
Usługowo - Handlowe, której zamiarem 
docelowym miała być produkcji wysoko 
jakościowego betonu. 

- Mieliśmy trochę własnych oszczęd-
ności - wspomina Krzysztof Rubak - któ-
re chcieliśmy pożytecznie zainwestować. 
Wtedy z pomysłem wystąpił brat, Sta-
nisław, który zaproponował budowę be-
toniarni. Motywował to dużym ruchem 
budowlanym w regionie i zapotrzebowa-
niem na ten podstawowy materiał, jakim 
jest beton. Poza tym dysponowaliśmy 
własnym, rodzinnym gruntem. Długo nie 
trzeba było nas przekonywać, wzięliśmy 
się do roboty. Oczywiście, pieniędzy wła-
snych nie wystarczyłoby na tę inwesty-
cję, więc posiłkowaliśmy się kredytem. 
Problemu dużego nie było, albowiem 
zabezpieczeniem jest hipoteka.

Za uzyskane środki zakupiono wcze-
śniej wymienione urządzenia, trzy uży-
wane (nowe byłyby za drogie) „gruszki” 
do transportu produktu, pompę do betonu 
oraz sterownię komputerową. Jednocze-
śnie zapewniono sobie dostawy: cemen-
tu - z Nowin, piasku - z Sukowa oraz 
Górna i kruszywa - z Łagowa. Zadbano 
również o odpowiednią jakość produkcji,  
w tym celu podpisano umowę z Labo-

Nowoczesna betoniarnia 
powstała w Skorzeszycach

Przedsiębiorczym łatwej żyć

W drugiej połowie 2009 roku, na polu, tuż przy drodze krajowej nr 74 w 
Skorzeszycach, zauważyć można było ruch budowlany. W stosunkowo krótkim 
czasie z ziemi wyrósł węzeł betoniarski, obok stanęły silosy, ustawiono ładowar-
kę. Widać było, że powstaje tutaj niewielka fabryka.

ratorium Technologicznym „Control” – 
profesjonalny nadzór sprawuje technolog 
z Łagowa. Przedsiębiorstwo wystawia 
każdorazowo certyfikat jakościowy na 
sprzedawany beton.

Rozruch zakładu nastąpił jesienią 
ubiegłego roku i praktycznie trwa on do 
dziś. Jednocześnie odbywa sie produkcja 
w ilości 40 m. sześc. betonu na godzinę.

Na klientów nie trzeba było długo 
czekać i właściwie nie potrzebna była 
żadna akcja reklamowa. Odbiorcy sami 
dotarli do producenta. A są to  głównie 
właściciele nowo budowanych domków 
jednorodzinnych, coraz częściej trafiają 
tutaj także większe firmy. Obecnie np. 
RUBET realizuje dostawy betonu dla 
Kieleckiego Przedsiębiorstwa Budow-
nictwa Drogowego w Kielcach, które 
realizuje „małą pętlę” drogową z Huty 
Nowej do Nowej Słupi. Beton ze Skorze-
szyc wykorzystano także dla potrzeb Mc 
Donalda przy al. Solidarności w Kiel-
cach. Zamówienia płyną od innych wy-
konawców różnych inwestycji. Znak to, 
że pomysł inwestycyjny Stanisława Ru-
baka trafił w przysłowiową „dziesiątkę”.

Niedawno odwiedziłem nową in-
westycję w Skorzeszycach: przy kom-
puterze sterującym produkcją zastałem 
Krzysztofa Rubaka, na placu betoniarni 
krzątał się jego brat – Stanisław. Pod si-
los podjechała właśnie kolejna „grusz-
ka”, która czekała na załadunek.

- Na razie dajemy sobie radę sami - 
mówi Krzysztof Rubak, ale w niedale-
kiej przyszłości nosimy się z zamiarem 
zatrudnienia paru osób do obsługi węzła. 
Ponadto planujemy ogrodzenie terenu, 
chcemy tutaj stworzyć normalny zakład 
pracy.

Tak więc kolejna inicjatywa ludzi 
przedsiębiorczych w gminie uwieńczona 
została powodzeniem. Stworzony został 
nowy zakład pracy, który daje zatrudnie-
nie (i satysfakcję) właścicielom, także 
kilku mieszkańcom wsi. To także korzyść 
dla gminy, bo do gminnej kasy wpłynie 
więcej pieniędzy z podatków. Sprawdza 
się powiedzenie, że „przedsiębiorczym 
łatwiej żyć”.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Stanisław Rubak przed węzłem betoniarskim w Skorzeszycach.

Krzysztof Rubak w sterowni komputerowej betoniarni.
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Obok nauczycieli i uczniów gimna-
zjum w Górnie, zaproszeni zostali m.in. 
przedstawiciele: Rodziny Katyńskiej, 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, 
ŚCDN w Kielcach oraz nauczyciele  
i młodzież LO im. J. Piłsudskiego. 

Po ciekawym wykładzie historycz-
nym na temat Katynia p. Mariana Kolusa 
z Urzędu Marszałkowskiego i przemó-
wieniach działaczy Rodziny Katyńskiej, 
rozpoczęła się prezentacja uczniowskie-
go projektu „Śladami zbrodni katyń-
skiej”. Uczennica klasy IIB Gimnazjum 
w Górnie Aleksandra Sikora w swoim 
wystąpieniu powiedziała: „Naszym za-
daniem było dotarcie do różnego ro-
dzaju pamiątek związanych ze zbrodnią 
katyńską. Dlatego niemal przez cały rok 

i opracowane przez nas materiały przeka-
zaliśmy do kieleckiego IPN. Większość  
z tych źródeł historycznych nigdy nie 
była opublikowana w opracowaniach na-
ukowych. Już dziś mamy potwierdzenie  
z IPN, że odnalezione przez nas fotografie 
kieleckich policjantów, zostaną zamiesz-
czone w Albumie Katyńskim, który IPN 
wyda 17 września 2010 roku, w rocznicę 
agresji sowieckiej na Polskę”. Na koniec 
prezentacji głos zabrał dyrektor szkoły  
p. Grzegorz Niestój , który podziękował 
za zaproszenie na uroczystość i docenie-
nie wysiłku młodzieży. Ponadto zapewnił 
zgromadzonych gości, że nie jest to ostat-
ni tego rodzaju projekt edukacyjny, reali-
zowany przez Gimnazjum w Górnie. 

Ostatnim punktem uroczystości było 
zwiedzenie wystawy, która mieści się 
na korytarzu Biblioteki Pedagogicznej. 
Wśród eksponatów przygotowanych 
przez pracowników biblioteki, znalazły 
się również materiały opracowane przez 
gimnazjalistów z Górna. ( J.M.)

Gimnazjaliści  
z Górna na wystawie 

katyńskiej

W związku z przypadającą 70 rocznicą zbrodni katyńskiej, w Wojewódz-
kiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach została otwarta wystawa, poświęcona 
tamtym wydarzeniom. Nieprzypadkowo wśród zaproszonych gości znaleźli się 
nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Górnie. Jednym z punktów uroczystości, 
była prezentacja projektu edukacyjnego „Śladami zbrodnii katyńskiej”, który 
w tym roku szkolnym realizowany był przez młodzież z Górna.

szkolny prowadziliśmy poszukiwania 
w kieleckim archiwum. Udało nam się 
odnaleźć fotografie, legitymacje i od-
znaczenia przedwojennych kieleckich 
policjantów, którzy dziś spoczywają na 
cmentarzu w Miednoje. Ponadto dotar-
liśmy do niemieckich plakatów propa-
gandowych i gazet z 1943 roku, infor-
mujących o odkryciu polskich grobów  
w Katyniu”. Z kolei nauczyciel historii  
p. Janusz Mochocki stwierdził: „Zebrane 

W ostatnich latach notuje się znacz-
ny spadek liczebności niektórych ga-
tunków sów, a szczególnie tych żyją-
cych w pobliżu człowieka: płomykówki  
i pójdźki. Głównymi przyczynami są: 
zanik terenów łowieckich (łąk, pa-
stwisk), zatykanie otworów w budyn-
kach, które mogą być wykorzystywane 
przez sowy jako miejsce lęgu i schronie-
nia, ostre zimy z grubą pokrywą śnieżną 
oraz śmiertelność spowodowana ruchem 
samochodowym.

Jedną z metod czynnej ochrony sów 
jest wywieszanie odpowiednich skrzynek 
lęgowych, jako alternatywnych miejsc 
gniazdowania. Równie ważnym i efek-
tywnym sposobem ochrony jest edukacja 
przyrodnicza.

Edukacja wśród najmłodszych zwięk-
sza świadomość ekologiczną, zachęca do 
działań na rzecz ochrony środowiska, do-
starcza odpowiedniej wiedzy oraz aktywi-
zuje lokalną społeczność. Dlatego też Sto-
warzyszenie Ochrony Sów z Bodzentyna 

Zajęcia edukacyjne w Górnie, Krajnie i Bęczkowie

Chrońmy nasze sowy
Sowy, ze względu na nocny tryb życia stanowią grupę ptaków, która jest 

stosunkowo słabo poznana. Jeszcze do niedawna były tępione ze względu na 
przesądy z nimi związane. Obecnie docenia się znaczenie tych ptaków dla go-
spodarki, a w szczególności dla rolnictwa. Są one nieocenionym sprzymierzeń-
cem człowieka w walce z gryzoniami – szkodnikami upraw i zbiorów.

realizuje na terenie gminy Górno projekt 
pod nazwą „Chrońmy nasze sowy”.  Za-
jęcia edukacyjne skierowane są do dzieci  
w wieku szkolnym i mają na celu zapo-
znanie najmłodszych ze zwyczajami, zna-
czeniem dla człowieka, zagrożeniami oraz 
metodami ochrony tych tajemniczych pta-
ków. Oprócz cyklu prelekcji w szkołach 
w Górnie, Krajnie oraz Bęczkowie orni-
tolodzy ze Stowarzyszenia Ochrony Sów 
poprowadzą warsztaty, w trakcie których 
zapoznają dzieci z pracą terenową, meto-
dami wyszukiwania sów, a także pokażą 
jak wywieszać skrzynki lęgowe. Dla naj-
aktywniejszych uczestników zajęć przewi-
dziane są nagrody oraz ognisko.

Serdecznie zachęcamy do udziału  
w zajęciach!

Projekt „Chrońmy nasze sowy” jest 
laureatem konkursu „Henkel – zielone 
granty” organizowanego przez Fundację 
Nasza Ziemia.

Pójdźka.

Puszczyk.
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Gdzie szukać pomocy ?

A wszystko to za sprawą właścicieli 
pól nad wodą, którzy - wykorzystując fakt 
niezgodnego z planem wykorzystania tego 
terenu (wywłaszczonego przed laty) – wy-
stąpili o zwrot swojego majątku. I taką, ko-
rzystną dla nich decyzję podjęło Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. Decyzję podtrzy-
mała wojewoda świętokrzyski.

Na powierzchni prawie 2,4 tys. m. kw. 
WOPR gospodaruje już od 35 lat. Kiedy, 
przed 10 laty, stali się praktycznie właści-
cielem tego terenu, ratownicy wiele tutaj 
zainwestowali, tworząc wojewódzką bazę 
swojej organizacji.

- Zmodernizowaliśmy budynki – 
mówi prezes Mozer – są nowe podło-
gi, dach, okna, ocieplenie, kotłownia.  
W bazie na Cedzynie odbywają się kursy 
i szkolenia, szczególnie grup szybkiego 
reagowania, policji, straży pożarnej, że-

Po 35 latach

Fora ze dwora  
dla ratowników z Cedzyny
Kiedy w 2000 roku, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-

go Wacław Mozer podpisywał z wójtem gminy Górno Jarosławem Królickim 
umowę użyczenia na 25-letnią dzierżawę terenu nad zalewem w Cedzynie, nie 
spodziewał się, że po 10 latach przyjdzie mu opuścić tę ziemię.

glarzy, służy ona dzieciom i młodzieży. 
Znajduje sie tutaj większa część naszego 
sprzętu, w hangarze swoją łódź trzyma 
policja. WOPR sprawuje ponadto nadzór 
nad zalewem Cedzyna, ratownicy patrolu-
ją akwen, czuwają nad bezpieczeństwem 
kąpiących się.

Na terenie bazy WOPR znajduje się 
ponadto wypożyczalnia sprzętu wodnego: 
kajaków, łódek, rowerów wodnych.

I teraz to wszystko ma być zlikwido-
wane.

- Gmina zaskarżyła decyzję o koniecz-
ności zwrotu terenu nad Cedzyną do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego - 
informuje wójt gminy Jarosław Królicki. 
Czekamy na decyzję sądu, a gdyby okazała 
się dla nas niekorzystna, będziemy rozma-
wiać z właścicielami. Nie będzie to jednak 
łatwe, bo jest ich około trzydziestu.

Zarówno gmina jak i prezes WOPR 
rozważają także inne sposoby utrzymania 
tego terenu: - Należy nam się on przez 
zasiedzenie - mówi Wacław Mozer. Poza 
tym teren, który zajmujemy, był wielo-
krotnie zalewany. Można umówić się  
z właścicielami, żeby go oddali. Teraz cze-
kamy jednak na decyzję sądu...

- Jeszcze w tym roku WOPR  będzie 
prowadziło swój ośrodek na dotychcza-
sowych zasadach - mówi wójt gminy.  
W sezonie letnim przewidzieliśmy tutaj 
kąpielisko.

Likwidacja ośrodka WOPR w Cedzy-
nie byłaby bardzo niekorzystna dla opieki 
ratowniczej nad wszystkimi zbiornikami 
wodnymi w regionie. To właśnie w Cedzy-
nie szkoli się kolejne kadry ratowników, 
tutaj kwalifikacje i sprawność ratowniczą 
ćwiczą jednostki wodne straży pożarnej  
i policji. Tutaj przechowywany jest cenny 
sprzęt ratowniczy.

Likwidacja ośrodka, to poważne ogra-
niczenie działalności rekreacyjnej pod-
czas letniej kanikuły. W ciągu sezonu ze 
sprzętu wodnego w Cedzynie korzystają 
setki wypoczywających. Liczy się również 
bezpieczeństwo kapiących się. Te wszyst-
kie argumenty wskazują, iż trzeba zrobić 
wszystko, by bazę WOPR w Cedzynie 
utrzymać ! (J.)

„Niebieska Linia” już od 15 lat dzia-
ła na zlecenie Państwowej Agencji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 
- Każdy przypadek traktowany jest indy-
widualnie - mówi Katarzyna Łukowska, 
wicedyrektor Agencji. Z pomocy specjali-
stów, dyżurujących przy telefonie, korzy-
sta ponad 10 tys. osób rocznie. Telefoniści 
„Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory 
ponad 150 tysięcy konsultacji.

Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, 
lęku i poniżania, osoba doznająca prze-
mocy bardzo długo podejmuje decyzję  
o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzie-
ci. Zwykle decyduje się na to po ostrej 
przemocy skierowanej na nią samą lub na 
dziecko. 

Według badań, co trzeci Polak (36%) 
przyznaje, że przynajmniej raz doświad-
czył którejkolwiek z form przemocy. Nie-
co mniej, bo 30 % badanych, doświadczy-
ło przemocy więcej niż raz, natomiast co 
dziewiąty (11%) doświadczał jej wielo-
krotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie 

„Niebieska Linia”  
pomaga ofiarom przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz  wsparcia w trudnej sytuacji? Je-
steś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom?  Wystarczy wybrać 
numer 0 801 12 00 02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Kon-
sultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska 
Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od 
działań przemocowych.

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej). 

– Bardzo trudno pokonać wstyd i po-
wiedzieć: potrzebuję pomocy – mówi 
Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa 
„Niebieskiej Linii”. – Jesteśmy po to, by 
podać rękę ludziom, którym zawalił się 
świat – dodaje Paszkiewicz. - Pokazuje-
my, że można uwolnić się od przemocy, 
odzyskać godność i powiedzieć jasno: za 
przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi,  
a nie ofiara.

Badanie przeprowadzone przez Pań-
stwową Agencję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 2008 roku wyka-
zało, że zdecydowana większość (ponad 
89%) przypadków zaobserwowanej prze-
mocy w rodzinie miała związek z alkoho-
lem. – Pomaganie ofiarom przemocy to 
element systemu rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i rzeczywistego wspie-
rania rodziny w kryzysie – mówi Katarzy-
na Łukowska. – Zachęcamy samorządy 
lokalne do tworzenia własnych działań 

pomocowych. Gminy tworzą punkty kon-
sultacyjne, ośrodki interwencji kryzy-
sowej i specjalistyczne ośrodki dla ofiar 
przemocy. – Często pracownicy „Niebie-
skiej Linii” wskazują dzwoniącym do nas 
osobom właśnie takie placówki położone 
najbliżej miejsca zamieszkania – dodaje 
Wanda Paszkiewicz.

W gminie Górno ofiary przemocy 
mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Samorząd lo-
kalny wspiera działania na rzecz ofiar 
przemocy, m.in. poprzez udzielanie po-
rad i konsultacji w GOPS. 

W kontakcie z osobami doświadczają-
cymi przemocy bardzo ważne jest psycho-
logiczne wsparcie. - Nasi psychologowie 
życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą 
ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie 
rozwiązanie – mówi szefowa „Niebie-
skiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami 
zwracają się klienci „Niebieskiej Linii”? 
Poszukują również informacji prawnych. 
Często złożonych sytuacji rodzinnych nie 
da się rozwiązać bez uruchomienia pro-
cedur takich jak alimenty, eksmisja czy 
ograniczenie władzy rodzicielskiej

Więcej informacji:
1) Katarzyna Łukowska - zastępca 

dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych - tel. 22 
532 03 20; 2) Wanda Paszkiewicz - kie-
rownik Ogólnopolskiego Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” - tel. 22 666 10 36; 3) Maria Ko-
tomska - kierownik GOPS, tel.: 41/302-
36-23. 
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Uwaga, Czytelnicy !

Centrum Informacji Multimedial-
nej w Szkole Podstawowej w Górnie 
funkcjonuje od 2006 roku, jest współ-
finansowane przez Europejski Fundusz 
Społeczny. 

Jednym z zadań CIM jest wykorzysta-
nie technologii informacyjnej do wszyst-
kich działań edukacyjnych szkoły, szcze-
gólnie tych, które mają na celu kształcenie 
umiejętności, zdobywania, przetwarzania 
i wykorzystywania informacji. 

Centrum Informacji Multimedialnej 
znajduje się w tym samym pomieszcze-
niu co biblioteka, dlatego dzieci korzy-
stają z CIM w godzinach pracy biblioteki. 
Uczniowie mają do dyspozycji trzy kom-
putery z dostępem do Internetu. Dzięki 
CIM, uczniowie, pod opieką nauczyciela, 
wykorzystują komputery oraz Internet do 
wyszukiwania potrzebnych informacji.

CIM cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem wśród uczniów, w I semestrze 
zanotowano ponad 2000 odwiedzin.

ORLIK 2012 – to kompleks boisk 
wielofunkcyjnych w Radlinie, które 
nadzór budowlany w grudniu ubiegłego 
roku dopuścił do użytku. Z kompleksu 
mogą korzystać nie tylko uczniowie pod-
czas zajęć lekcyjnych, ale także miesz-
kańcy Radlina i całej gminy Górno. 

W związku z tym, osoby chętne, które 
będą chciały skorzystać z boiska do pił-
ki nożnej, siatkówki, koszykówki, zajęć 
ogólnorozwojowych czy też kondycyj-
nych, zapraszamy w godzinach:

15.00 – 20.00 od poniedziałku do 
piątku oraz 10.00 – 20.00 w soboty.

Wszelkich informacji udzielają anima-
torzy sportu pod numerem telefonu: 

791 771 104 – Tomasz Krzysiek; 
603 702 808 – Wojciech Szyda, mail: 
szyda@onet.eu

Z informatyką 
za pan brat !

Podczas zebrania udzielono absoluto-
rium Bożenie Lubacha - prezes ZNP - za 
czteroletni okres pracy w zarządzie. W po-
dziękowaniu za dotychczasowe zaangażo-
wanie na rzecz ZNP wręczono jej bukiet 
kwiatów i serdecznie pogratulowano.

Członkowie Oddziału ZNP doceni-
li pracę zarządu i ponowne wybrali (na 

Bożena Lubacha ponownie 
prezesem Oddziału ZNP

W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie, 16 kwietnia br., odbyło 
się zebranie sprawozdawczo – wyborcze oddziału ZNP, na którym przedstawiono 
sprawozdanie z działalności związku w latach 2006 – 2010 oraz wręczono podzięko-
wania za pracę w Zarządzie Oddziału ZNP w Górnie prezesom ognisk w poszcze-
gólnych szkołach.

lata: 2010 – 2014) Bożenę Lubacha na 
prezesa zarządu. Członkami władz od-
działu ponownie zostały: Dorota Bryk, 
Renata Chwalik, Małgorzata Macio-
cha, Grażyna Pawlik, Wiesława Sokół, 
Małgorzata Śliwińska i Elżbieta Tracz 
- Piotrowska.

Fundacja zajmuje się również organi-
zacją grup szkolnych z województwa świę-
tokrzyskiego na mecze ekstraklasy Vive, do 
Grażyny Jarosz – prezes zarządu fundacji, 
w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 
Górno, z prośbą o darmowe bilety wystą-
pił Andrzej Łakomiec z Bęczkowa. Dzięki 
temu, 24 kwietnia, liczna grupa dzieciaków 
ze Szkoły Podstawowej w Bęczkowie miała 
możliwość uczestniczyć w meczu Vive Targi 
Kielce z Azotami Puławy.

Było to dla nich niesamowite przeżycie! 
Każdą bramkę nagradzano głośnymi okrzy-
kami i brawami. Wspólnie z klubem kibiców, 
dzieciaki na cały głos krzyczały – Vive, Vive! 

– ciesząc się z udanych akcji naszych zawod-
ników.

Największą i najprzyjemniejszą dla nich 
niespodzianką, była możliwość uzyskania 
autografów od zawodników drużyny oraz 
zrobienia sobie wspólnych zdjęć. Mariusz Ju-
rasik wszystkim cierpliwie podpisywał zdję-
cia i - mimo ogromnego zmęczenia - ustawiał 
się do zdjęć z każdym, kto go o to poprosił. 

Dzieciaki na długo zapamiętają tak wspa-
niale spędzone popołudnie, za które w ich 
imieniu, dyrektor szkoły Elżbiety Kasperek 
i Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno 
serdecznie dziękuję Grażynie Jarosz i Funda-
cji Vive Serce Dzieciom. (J.S.)

Dzieci z Bęczkowa na meczu  
VIVE Targi Kielce !

„Fundacja Vive serce dzieciom”, ustanowiona  przez Fundatorów VIVE Textile 
Recykling Sp. z o.o. oraz Bertus Servaas w 2003 roku, pięć lat temu uzyskała status 
organizacji pożytku publicznego. Jej głównym celem jest niesienie pomocy pedago-
gicznej, terapeutycznej, finansowej, materialnej i zdrowotnej dzieciom oraz upo-
wszechnianie wśród dzieci sportu, kultury i edukacji, m.in. poprzez: wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci; integrację dzieci 
niepełnosprawnych z osobami zdrowymi; pomoc finansową i materialną w szczegól-
ności dzieciom z rodzin ubogich; uwrażliwianie dzieci na wszelkie dewiacje i nałogi.

Gmina Górno również miała swoich re-
prezentantów: utwory związane z przyrodą 
recytowali uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Cedzyny, Bęczkowa i Woli Jachowej 
oraz reprezentantka z gimnazjum w Gór-
nie – Katarzyna Rafalska. Nasi uczniowie  
z podstawówek godnie reprezentowali swoje 
szkoły, za udział w konkursie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz kolorowe albumy.

Sukces Kasi Rafalskiej z Górna
W Nadleśnictwa w Daleszycach, 5 maja br. odbyła się I edycja konkursu re-

cytatorskiego pod hasłem PRZYRODA W LIRYCE. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie ze szkół z kilku gmin, znajdujących się w obrębie Nadleśnictwa Daleszy-
ce. W przesłuchaniach wzięło udział ok. 80 uczniów.

W kategorii uczniów gimnazjów sukces 
odniosła Katarzyna Rafalska. Jej piękna 
recytacja utworu Jana Gajzlera „Kwiaty 
Gór Świętokrzyskich”, przygotowana pod 
kierunkiem nauczyciela Roberta Piotrow-
skiego, przyniosła jej drugie miejsce i cenną 
nagrodę w postaci odtwarzacza mp4. 


