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400-lecie Kościoła Parafialnego 
w Leszczynach

W hołdzie 
św. Jackowi
Jubileusz 400-lecia obchodził 

w sierpniu br. Kościół Parafialny 
w Leszczynach, pod wezwaniem św. 
Jacka. Na tę okoliczność, z inicjatywy 
ks. proboszcza Ryszarda Zaborka, gru-
pa parafian powołała „Stowarzyszenie 
Działające na Rzecz Społeczności Pa-
rafii Świętego Jacka w Leszczynach”, 
które wzięło na siebie ciężar organiza-
cji uroczystości towarzyszących obcho-
dom jubileuszu. 

Ponad 26 tysięcy uczniów w pow. kieleckim rozpoczęło 1 września br. nowy rok 
szkolny 2010/2011. W tej liczbie są również dzieci z naszej gminy: w 8 szkołach 
podstawowych rozpoczęło nowy rok 981 uczniów, w tym 132 w klasach pierwszych. 
W czterech gimnazjach do szkoły przyszło 483 uczniów, w tym 155 do klas III. 
Ci uczniowie za rok opuszczą placówki 
w naszej gminie, by rozpocząć naukę 
w szkołach ponadgimnazjalnych. Ogó-
łem nowy rok szkolny rozpoczęło 1464 
uczniów i 171 przedszkolaków, w wie-
ku: 3 – 5 lat, w siedmiu przedszkolach 
zorganizowanych przy pomocy środ-
ków unijnych.

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego

Koniec wakacji...

Uroczystości w Kościele p.w. św. Jacka w Leszczynach.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice na spotkaniu inauguracyjnym w nowej szkole,  
w Cedzynie.

Druh Stanisław Synowiec, z OSP w Gór-
nie, dostarcza żywność jednej z rodzin, 
na zalanej posesji w Cedzynie.

Cedzyna  
pod wodą !
Intensywne opady deszczu, na po-

czątku września br., spowodowały, że 
miejscami wystąpiły lokalne podtopie-
nia. Strażacy kilkadziesiąt razy wyjeż-
dżali do pompowania wody z piwnic 
oraz udrażniania przepustów. W śro-
dę, 25 sierpnia br., wylały rzeki Lu-
brzanka w Cedzynie i Mąchocicach.
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Kościół w Leszczynach to najstarsza 
świątynia znajdująca się na terenie naszej 
gminy, a zarazem największy zabytek 
gminy Górno. Trzydniowy cykl imprez 
towarzyszących, poprzedziły misje świę-
te, które zostały przeprowadzone przez ks. 
Andrzeja Kaszyckiego Kanclerza, oraz 
ks. Dariusza Gącika Notariusza Kurii 
Kieleckiej. 

400 lat temu, w 1610r., bp Tylicki ufun-
dował w miejscowości Leszczyny kościół. 
Świątynię tę dedykował wielkiemu domi-
nikaninowi – św. Jackowi Odrowążowi. 
Według tradycji, kościół stanął dokładnie 
w tym miejscu, gdzie św. Jacek, w czasie 
podróży do Krakowa, miał zatrzymać się 
na nocleg. Przez wieki kult św. Jacka był 
bardzo żywy. W odpust parafialny 17 sierp-
nia wszystkie drogi niegdyś prowadziły do 
Leszczyn. W kościele parafialnym przed 
XVIII – wiecznym wizerunkiem Patrona, 
rzesze pielgrzymów wypraszały za jego 
wstawiennictwem potrzebne łaski. 

Dziś zabytkowa świątynia w Lesz-
czynach, jest największym skarbem nie 
tylko parafian, ale również całej gminy 
Górno. Zabytkowe w kościele jest prawie 
wszystko: ołtarze, chrzcielnica, ambona, 
chór, konfesjonały, a nawet mur okalający 
świątynię. Kopiec z figurą Matki Bożej, 
znajdujący się nieopodal kościoła, a ostat-
nio odnowiony dużym nakładem sił i środ-
ków, ma też swoją historię. Stanowi wo-
tum dziękczynne parafian za uratowanie 
kościoła i ich samych od pożogi wojennej. 

Osobną kartą historii kościoła w Lesz-
czynach jest Stefan Żeromski, który w tym 
kościele został ochrzczony oraz Maria 
Skłodowska Curie, która jako dziecko 
wychowywała się w Radlinie, a jej babcia 
pochowana jest na tutejszym cmentarzu – 
podobnie jak rodzice Żeromskiego. 

15 sierpnia, na scenie posadowionej 
na nowo wybudowanym parkingu przy-
kościelnym, odprawiona została uroczysta 
msza święta, kończąca okres misji świę-
tych. Całość uroczystości oprawiła orkie-
stra dęta z gminy Sitkówka Nowiny oraz 

Chór parafialny. Następnie wystąpiły grupy 
artystyczne: Zespół Dziecięcy „Józefowe 
Kwiatki”, Zespół Oratoryjny „Twoje Nie-
bo” z Przemyśla, Schola i Zespół Taneczny 
z parafii Morawica, Zespół Country „An-
drzej i Przyjaciele” oraz Grupa Historycz-
no – Artystyczna, która dała pokaz walki 
orężnej i zwyczajów średniowiecznych. 

16 sierpnia wystąpiły Schola i Chór 
Parafialny z Leszczyn, które pod prze-
wodnictwem organisty Tomasza Liszki 
zaprezentowały ambitny repertuar pieśni 
religijnej, a 17 sierpnia, w dzień Odpustu 
Parafialnego, odprawiona została uroczysta 
msza święta, której przewodniczył Pasterz 
Diecezji Kieleckiej ks. bp. Kazimierz Ry-
czan, koncelebrowali: ks. bp. Kazimierz 
Gurda i kilkudziesięciu księży. 

W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele władz wojewódzkich, powia-
towych oraz gmin Górno i Masłów. Po 
uroczystości odbył się koncert gwiazdy 
muzyki religijnej zespołu LUMEN z Po-
znania. Wystąpiły też zespoły ludowe: 
„Górnianecki”, „Bęczkowianie”, „Cieko-
ty”, zespół „Celestica” z Bielin oraz Grupa 
Artystyczna „Golica”. Godki Świętokrzy-
skie zaprezentowała Ewa Siudajewska. 

400-lecie Kościoła Parafialnego w Leszczynach

W hołdzie św. Jackowi
sjonalizm i poświęcenie, którym wykazali 
się w trakcie uroczystości.

Patronat medialny: Oddział TVP 3 
w Kielcach, Radio Kielce, Radio Plus, 
„Echo Dnia”.

Uroczystościom patronowali i im spon-
sorowali: Polski Związek Piłki Nożnej, 
proboszcz parafii św. Jacka ks. Ryszard 
Zaborek, Urząd Marszałkowski, Prze-
wozy Regionalne Spółka z o. o., Firma 
Handlowa „Barwa”, Mister Paluszki, 
Vive Textile Recycling, Firma Logis, 
Mariusz Zapała - Autonaprawa – Lesz-
czyny, Bank Spółdzielczy w Daleszycach, 
Oddział Górno, Targi Kielce Spółka z o. 
o., Piekarnia Leszczyny, Neo – Media 
Łukasz Sańpruch, Stanisław i Renata 
Bugajscy, Hotel „Echo”, Hotel „Groma-
da”, Hotel „Uroczysko”, Biuro Ochrony 
„Partner Corporation” s.c. Edward Sal-
wa, Janina i Henryk Zych – Leszczyny, 
Wiesław Wójcik – Mąchocice, Firma 
„Kamiński” – Folwark Otrocz, Firma 
Zychowicz – Daleszyce, Anna Toporek 
– Radlin, Danuta Machul – Radlin, Jan 
i Danuta Czaja, Tomasz Wijas Leszczy-
ny, Pallotyński Dom Rekolekcyjny w św. 
Katarzynie – ks. rektor Artur Manelski, 
Pallotyński Dom Rekolekcyjno – Konfe-
rencyjny w Konstancinie Jeziornie – ks. 
rektor Waldemar Pawlik, członkowie 
Stowarzyszenia „Święty Jacek” oraz Te-
resa i Marian Jamrożek – Leszczyny. 

(J.S.)
W trakcie fe-

stynu odbyła się 
zbiórka pieniędzy 
na cele charytatyw-
ne. Strażacy czę-
stowali grochówką 
z kuchni polowej, 
a Koło Gospodyń 
Wiejskich z Mą-
chocic - pierogami, 
chlebem, smalcem 
i ogórkami. Do-
chód przeznaczono 
na pomoc choremu 
dziecku z naszej 
parafii. Szczególne 
podziękowania na-
leżą się  strażakom 
z Mąchocic i Lesz-
czyn za ich profe-

Goście honorowi uroczystości w Leszczynach z wójtem gminy, 
Jarosławem Królickim.

Mszę św. celebruje ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp. Ka-
zimierz Ryczan.
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Warto przypomnieć, że bieżący rok 
szkolny jest drugim rokiem realizowania 
nowej podstawy programowej w szkole 
podstawowej i gimnazjum. Nową podstawę 
realizują klasy: O, I i II. Trzecia klasa reali-
zuje starą podstawę programową. 

W nowej szkole, w Cedzynie !
W strugach ulewnego deszczu 

i z ogromnym smutkiem dzieci żegna-
ły wakacje. Jednak dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Ce-
dzynie, którzy po dwóch miesiącach usły-
szeli pierwszy dzwonek w nowym, pięk-
nym budynku, był to szczęśliwy i radosny 
dzień. 

Decyzją Rady Gminy i wójta Jarosła-
wa Królickiego nowoczesny kompleks po-
wstał obok już istniejącego, zaadaptowane-
go na potrzeby szkoły domu nauczyciela. 

Od 1 września br. dzieci będą się uczy-
ły w przestronnych, widnych klasach. Do 
dyspozycji będą również miały: świetlicę, 
bibliotekę z czytelnią, jadalnię i - miejmy 
nadzieję, że wkrótce - salę gimnastyczną. 
Jeszcze we wrześniu zostanie uruchomione 
Gminne Przedszkole.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego nie mogło zabraknąć znakomitych 
gości. Oprócz najważniejszych – uczniów 
i ich rodziców swoją obecnością zaszczycili 
szkołę wicemarszałek województwa świę-
tokrzyskiego –  Zdzisław Wrzałka, wójt 
gminy Górno – Jarosław Królicki i radna 
miejscowości Cedzyna Aneta Dudzik. 

- Niejednej nocy nie przespałem myśląc, 
czy uda się nam wejść do szkoły od 1 wrze-
śnia. Na szczęście, udało się ! Życzę wam 
wszystkiego najlepszego – zwrócił się wójt 
gminy do uczniów i kadry pedagogicznej.

- Cieszę się, bo udało nam się spełnić 
daną obietnicę, że spotkamy się tu razem, 
od września. Mamy najlepszy kompleks 
edukacyjny w gminie – dodała radna Aneta 
Dudzik.

Do tych życzeń i gratulacji dołączył wi-
cemarszałek województwa Zdzisław Wrzał-

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego

Koniec wakacji...
ka, podkreślając, iż duży wkład w budowę 
obiektu mają fundusze unijne, które udało 
się pozyskać na rozbudowę placówki.

Najbardziej zadowolone z nowej szkoły 
były jednak dzieci, które do tej pory musia-
ły się borykać z ciasnotą i warunkami urą-
gającymi XXI wiekowi. Dość powiedzieć, 
że wszelkie uroczystości, imprezy szkolne, 
spotkania z rodzicami musiały się dotąd 
odbywać w ciasnym... korytarzu. Teraz to 
wszystko się zmieniło...

W Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
Lato zaczekaj chwilę! – chciałoby się 

krzyknąć. Ale niestety, powrót do szkol-
nej rzeczywistości z przyjemnych waka-
cyjnych wypraw. 1 września – wszyscy 
spotykamy się w szkole „uśmiechnięci od 
czubka głowy, aż po same pięty” .         

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolne-
go 2010/2011 zaczęliśmy wprowadzeniem 
pocztu sztandarowego i odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Dyrektor szkoły bar-
dzo serdecznie powitała zgromadzonych, 
a szczególnie uczniów klasy I i klasy przed-
szkolnej. Przybliżyła zebranym okoliczności 
wybuchu II wojny światowej i krwawe wal-
ki toczące się w pierwszym dniu jej trwania. 
Dlatego też zgodnie z tradycją szkoły, przed 
pomnik, upamiętniający wojenną tragedię 
mieszkańców Skorzeszyc, udali się z wią-
zanką kwiatów przedstawiciele uczniów, 
rodziców i wychowawca klasy I. Wszyscy 
minutą ciszy uczcili pamięć ofiar II wojny 
światowej. Pani dyrektor przekazała rodzi-
com najważniejsze sprawy związane z roz-
poczęciem roku szkolnego. 

Po przedstawieniu wychowawców klas 
i nowo przybyłych nauczycieli wszyscy 
uczniowie odświętnie ubrani udali się do 
klas na spotkanie ze swoją panią. 

*
Podobne uroczystości, związane z inau-

guracją nowego roku szkolnego, odbyły się 
w pozostałych placówkach oświatowych 
naszej gminy. 

Warto podkreślić, że we wszystkich pla-
cówkach oświatowych, w okresie wakacji, 
przeprowadzono konserwacje i remonty 
pomieszczeń a nawet dachów. Najszerszy 
zakres miały remonty w: SP Krajno, gdzie 
przebudowano łazienki, wymieniając ar-
maturę oraz płytki. W trakcie remontu jest 
dach  na łączniku do sali gimnastycznej.

Gruntownego remontu doczekała się 
sala gimnastyczna SP w Skorzeszycach, 
gdzie wymieniono parkiet i pomalowa-
no ściany. Trwa zagospodarowanie terenu 
przyszkolnego, powstaje tu nowy parking, 
budowane są podjazdy, układana jest płyta 
przy szkole. Niebawem rozpocznie się tak-
że remont dachu na domu nauczyciela w tej 
miejscowości. 

Remont dachu trwa na szkole w Lesz-
czynach.

W gimnazjum w Górnie wyeliminowa-
no przeciekające rurki z wodą wewnątrz 
budynku. Po usunięciu tego feleru pomalo-
wano pomieszczenia. Tymczasem na ukoń-
czeniu jest boisko przy tej szkole i zagospo-
darowanie terenu.

We wrześniu przewidziano oddanie do 
użytku dwóch placów zabaw, przy szkołach 
w Leszczynach oraz Krajnie. Zostały one 
wybudowane ze środków unijnych, w ra-
mach Programu „Odnowa Wsi”.

Szkoda, że nie sfinalizowano przetargu 
na zagospodarowanie terenu wokół szkoły 
w Radlinie. Podczas pierwszego oferenci 
wystawili zbyt wysokie ceny robót, na drugi 
przetarg natomiast nikt się nie zgłosił. Ko-
lejny przewidziany jest w październiku br.

Gmina złożyła dwa wnioski o dofinan-
sowanie remontów kuchni przy szkołach 
w Bęczkowie i Radlinie. Jeśli zostaną po-
zytywnie rozstrzygnięte, kuchnia w Bęcz-
kowie świadczyć będzie usługi cateringowe 
dla szkół w Leszczynach i Cedzynie. Na 
razie czyni to firma z Kielc.

Warto wspomnieć o sukcesie projektu, 
autorstwa zastępcy wójta Anny Michal-
skiej, pn.”Wiedza i umiejętności, to su-
perstrat do przyszłości”. Projekt uzyskał 
akceptację i wsparcie w wysokości 560 tys. 
zł. Podpisano już umowę z Urzędem Mar-
szałkowskim na jego realizację. Projekt bę-
dzie realizowany we wszystkich szkołach 
podstawowych na terenie gminy i polegać 
będzie na uruchomieniu dodatkowych zajęć 
z matematyki i przyrody, zakupie pomocy 
dydaktycznych oraz tablic interaktywnych. 
Uroczystą inaugurację projektu planuje się 
w październiku br.

Kontynuowany jest projekt „Edukacja 
przedszkolna - piękne dzieciństwo i lepszy 
start w dorosłe życie”, dzięki któremu funk-
cjonuje w gminie 7 punktów przedszkol-
nych. Na ten cel gmina otrzymała ok.1,5 
mln złotych. Realizacja projektu przewi-
dziana jest do czerwca 2011 r. Przy okazji 
smutna refleksja: złodzieje włamali się do 
SP w Krajnie, skąd skradli 42-calowy te-
lewizor zakupiony z tych środków. W ten 
sposób pozbawiono dzieci z tego punktu 
możliwości korzystania z nowoczesnego 
sprzętu wideo. Szkoda...  (Kos.)

Do zebranych przemawia wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka.
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Trudny czas w rolnictwie

- Panie Marszałku, czy mógłby Pan 
wyjaśnić – dla tych osób, które jeszcze 
nie miały okazji zetknąć się z progra-
mem Kapitał Ludzki – jaki jest cel tego 
programu? Co mieszkańcy naszego re-
gionu mogą dzięki niemu zyskać?

- Pomoc unijna kojarzy nam się najczę-
ściej z nowymi drogami, mostami, wodo-
ciągami, bo to duże, zauważalne inwestycje. 
Natomiast w programie Kapitał Ludzki po-
dejmujemy przedsięwzięcia, których efek-
ty trudno od razu zmierzyć, ale są one rów-
nie ważne. Celem programu jest, najkrócej 
mówiąc, wspieranie rozwoju mieszkańców 
naszego województwa, na każdym etapie 
ich życia. Możemy zakładać nowe przed-
szkola, organizować dodatkowe zajęcia dla 
uczniów, przyznawać stypendia zdolnej 
młodzieży. Możemy pomagać w rozwoju 
zawodowym osobom pracującym, a bez-
robotnym w zdobyciu takich kwalifikacji, 
które umożliwią im znalezienie zatrudnie-
nia. Wspieramy finansowo osoby zakłada-
jące własne firmy. A w sferze społecznej 
obejmujemy pomocą tych mieszkańców 
regionu, którzy z różnych powodów mają 
trudności z odnalezieniem się w życiu. 

- Program Kapitał Ludzki został za-
planowany na lata 2007 – 2013. Ile pie-
niędzy dostaliśmy, jako region, na jego 
realizację? 

 - Ponad 317 mln euro. Na każdego 
mieszkańca regionu świętokrzyskiego 
przypadło blisko 250 euro unijnej pomocy, 
najwięcej w porównaniu z innymi woje-
wództwami. Dotychczas Świętokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Kielcach – instytucje, 
które wdrażają Kapitał Ludzki w naszym 
regionie - przyznały autorom blisko 850 
projektów dofinansowanie o łącznej warto-
ści ponad 620 mln zł. 

- Jakie to przyniosło efekty? 
- Świętokrzyskie należy do grupy wo-

jewództw, które najlepiej w kraju wykorzy-
stują program Kapitał Ludzki. Przez dwa 
ostatnie lata 5 tys. świętokrzyskich dzieci 
uczęszczało do ponad 200, w większości 
nowo utworzonych, przedszkoli. W tym 
roku ruszają następne takie projekty, dla 

tys. świętokrzyskich uczniów. W tym roku 
szkolnym ruszają kolejne projekty, dla 8,5 
tys. młodych ludzi. Z programu stypendial-
nego dla wybitnie uzdolnionych uczniów 
skorzystało już blisko 400 osób. Kolejnych 
200 prymusów program obejmie w tym 
roku szkolnym. W najbliższych miesiącach 
w świętokrzyskich szkołach podstawowych 
rozpocznie się projekt indywidualnego na-
uczania dzieci w klasach I – III. Chciałbym 
podkreślić, że z programu Kapitał Ludzki 
korzystają przede wszystkim dzieci i mło-
dzież z małych miejscowości.

A co z dorosłymi mieszkańcami re-
gionu?

- Z różnego rodzaju szkoleń zawodo-
wych skorzystało 25 tys. osób pracujących 
oraz blisko 26 tys. osób bezrobotnych. Co 
istotne, podnoszenie kwalifikacji często po-
łączone było także ze wsparciem psycholo-
gów i doradców zawodowych. Elementem 
Kapitału Ludzkiego są także dotacje na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodar-
czej – możliwe do uzyskania wsparcie to 
nawet 40 tys. zł. W firmach, które powstały 
w naszym regionie, dzięki takim właśnie 
dotacjom, pracę znalazło do tej pory 3 tys. 
osób. Z kolei 2,5 tys. osób, które z różnych 
powodów zagrożone są wyrzuceniem na 
margines życia społecznego, otrzymało 
wsparcie psychologów i terapeutów. Ci 
ludzie uczestniczyli też w kursach zawo-
dowych. Wszystko po to, by mogli samo-
dzielnie poradzić sobie w życiu. 

Myślę, że możemy spodziewać się 
znacznie większych efektów wdrażania 
programu Kapitał Ludzki, bo rok 2010 to 
dopiero półmetek jego realizacji. 

Kapitał dla ludzi
Rozmowa z wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego Zdzisławem Wrzał-

ką nadzorującym wdrażanie unijnego programu Kapitał Ludzki w regionie.

kolejnych 3 tys. maluchów. Tak, jak wspo-
mniałem, program pozwala na dofinanso-
wanie projektów, dzięki którym w szkołach 
realizowane są zajęcia pozalekcyjne, m. in. 
z matematyki, informatyki czy języków 
obcych. Skorzystało z nich już ponad 26 

Oblicza się, że z tych powodów plony 
zbóż będą o ok. 30 % niższe. Już zaczyna 
brakować mąki na chleb i piekarze pod-
wyższyli ceny tych produktów. Twierdzi 
się powszechnie, że ceny te są zawyżo-
ne, że piekarnie wykorzystują sytuacje 
w rolnictwie. Jest nawet presja na Mini-
sterstwo Rolnictwa, by uruchomić rezer-
wy, ale szef tego resortu twierdzi, że taka 
chwila byłaby przedwczesna.

Obrodziły natomiast ziemniaki, tylko 
są kłopoty z ich zbiorem, bo na polach stoi 
woda. Trudno więc wjechać ze sprzętem. 

Najgorsza sytuacja jest na nizinach oraz 
tam, gdzie ziemia jest gliniasta. Woda 
utrudnia wykopki m.in. na terenie Krajna 
Parceli, Górna Parceli, Krajna Zagórze - 
w stronę Wilkowa.

Jakby tych kłopotów było mało, zak-
tywizowały się dziki, które wychodzą, 
m.in. ze Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego na pola i czynią szkody. Sygnały 
takie coraz częściej trafiają do Referatu 
Rolnictwa Urzędu Gminy. Ostatnio np. 
mieszkaniec Krajna Pierwszego wystąpił 
do Wojskowego Kola Łowickiego „JE-

NOT” w Masłowie o oszacowanie strat 
wyrządzonych przez dziki na jego polu. 
Zwierzęta te zniszczyły, zdaniem rolnika, 
80 % uprawy kukurydzy na powierzchni 
0,75 ha. Na miejsce przyjechał wpraw-
dzie prezes koła, sporządził protokół (w 1 
egz.). bez oszacowania strat. Na prośbę 
rolnika o kopię protokółu, prezes koła...
podarł sporządzony dokument i odjechał.

Urząd Gminy wystosował pismo do 
Koła „Jenot” w Masłowie „o podjecie 
stosownych działań w związku z liczny-
mi skargami, zgłaszanymi przez rolni-
ków z terenu naszej gminy, o szkodach 
wyrządzonych przez zwierzynę łowną 
w uprawach rolników”.

Dodajmy, że to koła łowieckie na da-
nym terenie, wg. obowiązujących przepi-
sów, oceniają szkody wyrządzone przez 
zwierzynę łowną. (J.)

Rok bieżący nie jest łaskawy dla rolników, albo nadmierne upały, albo zbyt 
gwałtowne opady deszczu czyniły spustoszenie w uprawach.

Woda i... dziki

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach przyznały dofinansowanie dla blisko 850 projektów na 
łączną wartość ponad 620 mln zł.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Z sesji Rady Gminy

Przedstawiciele GKS otrzymali od 
wójta i przewodniczącego RG dyplom 
z podziękowaniami za awans, gratulacje 
i życzenia kolejnych sukcesów. Obydwaj 
działacze sportowi podziękowali wójtowi, 
przewodniczącemu RG oraz radnym za 
troskę o klub (i dotacje) i... poprosili o ko-
lejne środki, bo teraz wydatki będą dużo 
wyższe. Radni nie pozostali głusi na proś-
by piłkarzy i przeznaczyli dodatkowo na 
klub 10 tys. zł.

Miłym akcentem było także wręczenie 
dyplomów – podziękowań, z okazji 20 – 
lecia samorządu terytorialnego, długolet-
niemu sołtysowi wsi Górno - Marianowi 
Grzegolcowi (31 lat społecznej służby) 
oraz pracownicom urzędu: Elżbiecie 
Grzegorczyk i Halinie Cedzyńskiej.

Właściwe obrady otworzył przewodni-
czący rady Jan Sikora, witając uczestni-
ków sesji z wójtem Jarosławem Królic-
kim oraz radnym powiatowym Ryszardem 
Mańkusem. Radni przyjęli porządek ob-
rad, po czym przeszli do jego realizacji.

Rada przyjęła uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy, polegają-

cych na zwiększeniu dochodów o 248.464 
zł (subwencja oświatowa na remonty szkół 
oraz dotacja unijna na program „Rozsze-
rzam własne horyzonty...” w SP Cedzyna) 
a także na przeniesieniach środków mię-
dzy działami w wysokości 210 tys. zł ( na 
remonty dróg i szkół oraz na GKS „Gór-
no”),

- ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez Gminne Przedszkole 
w Cedzynie – rodzice zapłacą 7 zł za wy-
żywienie dzieci w tej placówce,

- uchwalenia statutów 13 sołectw 
w gminie,

- zmian w Gminnym Programie Pro-
filaktyki i Przeciwdziałania Alkoholi-
zmowi.

Następnie wójt gminy złożył informa-
cję o swojej działalności między sesjami 
Rady Gminy - zaczął od dobrych wieści: 
gmina otrzymała dotacje z Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości 500 tys. zł 
na adaptację starej remizy OSP w Woli 
Jachowej na świetlicę wiejską, pozytywnie 
zaopiniowano także wniosek o wsparcie fi-
nansowe adaptacji budynku po „Caritasie” 
w Krajnie na wiejski dom kultury (z Pro-
gramu „Odnowa Wsi”). Poinformował też 
o finalizacji budowy przedszkola gminnego 

w Cedzynie, które uruchomione zostanie 
jeszcze we wrześniu br. Wieści negatywne, 
to olbrzymie zniszczenia na drogach grun-
towych, do pól, gminnych i powiatowych 
po ostatnich ulewach. Mówił także o trud-
nej sytuacji w rolnictwie spowodowanej 

Statuty dla sołectw
Gratulacje i... dotacja  

dla GKS „Górno”
Kolejna sesja Rady Gminy miała niecodzienny początek: na obrady przyszli 

przedstawiciele GKS „Górno” (który tak dobrze spisał się w rozgrywkach piłkarskich 
ubiegłego sezonu i awansował do klasy A). Trener Andrzej Raczyński przyniósł gra-
werton z gratulacjami za awans od prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 
- Mirosława Malinowskiego, natomiast prezes klubu Waldemar Możdżonek... zapew-
nienie, że drużyna będzie desperacko walczyć o IV ligę.

tej miejscowości, za nowy odcinek drogi 
w Krajnie Drugim, za utwardzenie odcinka 
drogi w Krajnie Parcelach. Z problemów, 
jakie utrudniają życie mieszkańcom wy-
mieniono m.in.: dziury w jezdniach i zły 
stan dróg dojazdowych do pól, wewnętrz-
nych, gminnych i powiatowych – po ostat-
nich ulewach, zalewanie posesji w pobliżu 
nowo budowanej drogi ekspresowej nr 74 
i w ogóle utrudnienia w związku z tą inwe-
stycją (piszemy na ten temat oddzielnie), 
zamulenie rowów i zniszczenie poboczy na 
wielu odcinkach drogi w Woli Jachowej, 
konieczność rozplantowania ziemi wywie-
zionej w rejon boiska gminnego z wyko-
pów przy szkole w Górnie (może wyko-
nać z niej niewielkie boisko treningowe ?) 
Pytano także o możliwość dofinansowania 
instalacji kolektorów słonecznych, o to 
na jakim etapie są plany zagospodarowa-
nia przestrzennego sołectw oraz o termin 
likwidacji starego przystanku autobuso-
wego w Cedzynie. Do problemów tych 
ustosunkował się wójt gminy, obiecując 
analizę wniosków i likwidację (jeśli będzie 
to w kompetencjach UG) tych niedogodno-
ści.  Na tym sesję zakończono.      

(Kos.)

Trener Andrzej Raczyński pokazuje na 
sesji „Gratulacje” dla GKS „Górno” 
od prezesa ŚZPN – Mirosława Mali-
nowskiego.

rady. Jedno z nich, podpisane przez 702 
(!) osoby, dotyczyło poprawy komunikacji 
w Krajnach (przedłużyć linię MPK nr 47 
i zwiększyć liczbę kursów). Wójt wyjaśnił, 
że sytuacja komunikacyjna w tych miej-
scowościach radykalnie się poprawiła (po-
twierdzili to radni i sołtysi z tego okręgu) 
w związku z uruchomieniem kursowania 
BUS-ów  przez p. Wilkosza. Sugerowa-
no, by BUS-y kursowały także w pobliżu 
ośrodka zdrowia w Górnie, do którego 
codziennie zmierza wielu mieszkańców. 
Warto dodać, że  świadczeniem usług ko-
munikacyjnych w tym rejonie zaintereso-
wana jest także linia „Piotrex”.

W „interpelacjach” głos zabrali: Jani-
na Rubak, Aneta Dudzik, Małgorzata 
Stępnik, Edward Waldon, Teresa Szlu-
fik, Jerzy Janus, Mirosław Waldon, To-
masz Tofil, Marzena Jamrożek, Stani-
sław Anioł, Stanisław Cedro, Jan Sikora 
i Henryk Klimek, podnosząc problemy 
gminy oraz swoich miejscowości. M.in. 
podziękowano wójtowi za nowy chodnik 
w Górnie i Woli Jachowej, za wymianę 
lampy oświetleniowej w Górnie, za popra-
wę komunikacji w Krajnie, za inwestycje 
(m.in. chodnik przy drodze krajowej nr 
74) w Skorzeszycach, które „nadają blasku 

fatalnymi warun-
kami pogodowy-
mi (na ten temat 
piszemy oddziel-
nie). Wójt zapoznał 
radnych z ostatnio 
przeprowadzony-
mi przetargami na 
gminne inwestycje 
(szczegóły na stro-
nie internetowej 
gminy).

W „sprawach 
różnych” wiceprze-
wodnicząca Rady 
Gminy Janina 
Rubak zapoznała 
radnych z pismami, 
jakie w ostatnim 
czasie wpłynęły do 

Radny i sołtys w jednej osobie Marian Grzegolec otrzymuje, od 
gospodarza gminy, dyplom z podziękowaniem za długoletnią 
działalność w samorządzie terytorialnym.



6 „Gołoborze”

W Cedzynie, przy ulicy Zielnej, 
przez most przelała się rzeka Lubrzanka. 
Mieszkańcy znów obawiali się o swój 
dobytek. Dojazd do trzech domów unie-
możliwiło rozlewisko, tymczasem po-
zostali w nich ludzie nie mający żyw-
ności i napojów. Z pomocą pospieszył 
im Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Kielcach, który przygotował pomoc 
w postaci żywności i najbardziej po-
trzebnych rzeczy. Produkty te, nie bez 

Cedzyna pod wodą !
poświęcenia, dostarczyli im strażacy - 
ochotnicy z OSP w Górnie. 

– Niektórzy z nich - opowiadał druh 
Marian Grzegolec - musieli brnąć przez 
wodę, która sięgała im po piersi. Ale nie za-
wiedli i wsparcie dostarczyli. Najbardziej 
potrzebne było mleko dla dzieci w jednym 
z odciętych od świata budynków.

Po kilku dniach woda, na szczęście, 
ustąpiła. (J.)

Szkody, jakie wyrządziła ulewa w Cedzynie.

Zalany teren prze nowym wiaduktem w Cedzynie.

W Bazie Zbożowej w Kielcach, 4 
września br. miała miejsce uroczystość 
wręczenia, przez wojewodę święto-
krzyskiego Bożentynę Pałkę – Korubę, 
statuetek „Czyste Serca” – wyróżnie-
nia dla instytucji, organizacji poza-
rządowych oraz osób upowszechniają-
cych wśród dzieci i młodzieży wolnego 
od uzależnień trybu życia.

Statuetka 
„Czyste serca” 
dla Teatru CDN 
z Woli Jachowej

Uczniowie z Woli Jachowej w spektaklu 
„Pożegnanie karnawału”.

Miło nam poinformować, że jedną 
ze statuetek, w kategorii „wydarzenie 
– akcja”, otrzymał szkolny Teatr CDN 
z Gimnazjum w Woli Jachowej. W ten 
sposób uhonorowano dorobek artystycz-
ny teatru, który w ostatnim okresie wy-
stawił wiele spektakli wyróżniających 
się oryginalnością, wysokim poziomem 
artystycznym, świetną scenografia, 
strojami i pomysłami realizatorski-
mi. Na długo w pamięci mieszkańców 
pozostanie spektakl „Pożegnanie kar-
nawału” czy np. „Wieczór z kulturą 
żydowską”, zorganizowany w ramach 
projektu „Przywróćmy pamięć”. W pro-
gramie przedstawiono tradycje i zwy-
czaje żydowskie związane ze świętem 
Purim, narodzinami dziecka, postrzyży-
nami, zaręczynami oraz ślubem a także 
tańce żydowskie w wykonaniu Teatru 
Szkolnego CDN, pod kierunkiem. Iza-
beli Kalety. Spektakl ten prezentowany 
był przez gimnazjalistów z Woli Jacho-
wej na wielu scenach regionu święto-
krzyskiego i wszędzie był przyjmowany 
z entuzjazmem. Nic dziwnego, że został 
także dostrzeżony przez kapitułę „Czy-
ste Serca”. Gratulujemy !                (J.)
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Limity na działanie „różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” 
zostały wyczerpane w woj. opolskim, 
pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubu-
skim, warmińsko-mazurskim, wielkopol-
skim i zachodniopomorskim. W pięciu 
ostatnich już w pierwszym dniu przyjmo-
wania wniosków - 24 sierpnia - została 
zagospodarowana cała pula środków. 

Nadal sporo pieniędzy czeka na rol-
ników w województwach: podkarpac-
kim, łódzkim, małopolskim, lubelskim 
i świętokrzyskim. 

Aby otrzymać dofinansowanie, trze-
ba mieć dobry pomysł na prowadzenie 

W Świętokrzyskiem pieniądze jeszcze są

Fundusz Alimentacyjny

Rolnicy chcą zakładać 
własny biznes na wsi

Ponad 4850 wniosków o dofinansowanie własnego biznesu na wsi wpłynęło 
do końca sierpnia br. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 
kilku województwach pula pieniędzy została już wyczerpana - poinformował 
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

dodatkowej działalności gospodarczej 
i złożyć poprawnie wypełniony wniosek, 
by otrzymać unijne wsparcie pozwalają-
ce na osiąganie dodatkowych dochodów 
w gospodarstwie. Fundusze unijne - fir-
my i instytucje doradcze 

W tym roku wsparcie działalności 
nierolniczej wynosić będzie 676,4 mln 
zł. Jest to kwota dwukrotnie wyższa od 
pierwotnie przewidzianej. Decyzję o jej 
zwiększeniu podjął minister rolnictwa. 
Dzięki temu na pomoc finansową może 
liczyć około 7 tys. rolników oraz ich 
małżonków bądź domowników, czyli 
mniej więcej tyle samo osób, ile ją otrzy-

mało w poprzednich naborach w 2008 
i 2009 roku. 

Na założenie własnej działalności na 
wsi, ale poza rolnictwem, rolnik może 
dostać do 100 tys. zł, pieniądze te mogą 
pokryć do 50 proc. tzw. kosztów kwali-
fikowanych. Jednak zanim beneficjent 
otrzyma je z Agencji, musi wyłożyć wła-
sne środki i realizować pomysł. 

Zakres działań, na które można uzy-
skać dofinansowanie, jest bardzo szero-
ki. Rolnik może dostać pieniądze np. na 
działalność polegającą na świadczeniu 
usług dla gospodarstw rolnych lub le-
śnictwa, a także dla ludności. Może to 
być handel hurtowy lub detaliczny, agro-
turystyka, przetwórstwo produktów rol-
nych lub leśnych, wytwarzanie produk-
tów energetycznych z biomasy, opieka 
nad dziećmi. Pomocą objęte są działania 
w zakresie rachunkowości, doradztwa 
oraz usług informatycznych. 

Oddziały ARiMR przyjmują wnioski 
do przekroczenia limitu określonego na 
województwo o 20 proc., ale nie później 
niż do końca roku.

- do ukończenia 18 roku życia lub 25 
lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub 
szkole wyższej,

- powyżej 25 lat bezterminowo, gdy 
dziecko legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O świadczenia z FA można starać się 
już po dwóch miesiącach bezskutecznej 
egzekucji alimentów, dostaną je rodziny, 
w których dochód na osobę nie przekra-
cza 725,00 zł netto. Maksymalnie można 
otrzymać 500,00 zł na każde z upraw-
nionych do alimentów dzieci.

Wniosek o przyznanie świadczeń 
z Funduszu Alimentacyjnego należy 
złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
W przypadku przyznania osobie upraw-
nionej do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego, organ właściwy wierzyciela 
z urzędu występuje z wnioskiem do orga-
nu właściwego dłużnika ( ze względu na 
miejsce zamieszkania) o podjęcie dzia-
łań wobec dłużnika alimentacyjnego.

W sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny 
uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego lub odmówił złożenia 
oświadczenia majątkowego, zarejestro-
wania się w powiatowym urzędzie pracy 
jako bezrobotny albo poszukujący pracy, 
bez uzasadnionej przyczyny, w rozumie-
niu przepisów o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, przyjęcia pro-

pozycji odpowiedniego zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, wykonywania 
prac społecznie użytecznych, prac inter-
wencyjnych, robót publicznych, prac na 
zasadach robót publicznych albo udziału 
w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu 
zawodowym dorosłych organ właści-
wy dłużnika: składa wniosek o ściganie 
za przestępstwo określone w art. 209 § 
1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.) oraz kieruje wniosek do starosty 
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika ali-
mentacyjnego. 

Organ właściwy dłużnika informuje 
organ właściwy wierzyciela oraz komor-
nika sądowego o podjętych działaniach 
wobec dłużnika alimentacyjnego oraz 
o ich efektach. Dłużnik alimentacyjny 
jest zobowiązany do zwrotu organo-
wi właściwemu wierzyciela należności 
w wysokości świadczeń wypłaconych 
z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej do alimentów, łącznie 
z ustawowymi odsetkami.

Zgodnie z ustawą, przywracającą 
Fundusz Alimentacyjny, Ośrodek Po-
mocy Społecznej będzie przekazywał 
do Biura Informacji Gospodarczej in-
formacje o dłużnikach alimentacyjnych, 
którzy zalegają z alimentami przez okres 
dłuższy niż 6 miesięcy.

Ma to sprawić, że dłużnikom alimen-
tacyjnym będzie trudno wziąć kredyt, 
dokonać zakupów na raty itp. Ich wia-
rygodność płatnicza znacznie się zmniej-
szy, co utrudni załatwienie wielu spraw 
oraz prowadzenie interesów.

Jak się dowiadujemy w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie, 
do pobierania świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego w tym roku były upraw-
nione 72 matki (136 dzieci), a wydatki 
na ten cel wyniosły 304,8 tys. zł.

Dłużnicy będą ścigani !
Od 1 października 2008 r. wrócił Fundusz Alimentacyjny, który to zastąpił 

zaliczkę alimentacyjną. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują 
na dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna:

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

W związku z tym, osoby chętne, któ-
re będą chciały skorzystać z boiska do 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, za-
jęć ogólnorozwojowych czy też kondy-
cyjnych, zapraszamy w godzinach:

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

Wszelkich informacji udzielają ani-
matorzy sportu pod numerem telefonu: 

791 771 104 – Tomasz Krzy-
siek; 603 702 808 – Wojciech Szyda,  
mail: szyda@onet.eu
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Podajemy jesienny terminarz roz-
grywek klasy A w piłkę nożną z udzia-
łem GKS GÓRNO:

- 26 września (niedziela), godz.: 15.00: 
WISŁA Nowy Korczyn - GKS Górno,

- 3 października (niedziela), godz.: 
15.00: GKS Górno - SOKÓŁ Jachimowice,

- 9 października (sobota), godz.;14.00: 
STAR Starachowice - GKS Górno,

- 17 października (niedziela), 
godz.:14.00:GKS Górno - PIAST Stopnica,

- 24 października (niedziela), 
godz.:13.00: GKS Górno - ŚWIT Ćmielów,

- 31 października (niedziela-
,godz.:13.00:MKS ZDRÓJ Busko Zdrój - 
GKS Górno,

- 7 listopada (niedziela), godz.:12.00: 
GKS Górno - ZRYW Zbigniewice,

- 14 października (niedziela), 
godz.:12.00: ZORZA TEMPO Pacanów - 
GKS Górno.

Terminarz rozgrywek 
GKS „Górno”

Jednym ze spoiw integrujących spo-
łeczność miłośników rodzimego folkloru 
są nasze zespoły ludowe. W tym roku po-
nownie na scenie buskiego amfiteatru za-
prezentował się Zespół Śpiewaczy „Gór-
nianecki” oraz Krystyna Mochocka, 
jako solistka, która zakwalifikowała się 
do finału i tam zdobyła zaszczytne drugie 
miejsce.

Jako solistka, p. Krystyna zaprezento-
wała się również w tym roku na przeglądzie 
pieśni pasyjnych i wielkopostnych w ko-
ściele pw św. Michała Archanioła w Dale-
szycach podczas VI Wojewódzkiego Festi-

„Górnianecki”, „Bęczkowianie” i solistki

Sukcesy na ludowych scenach
Od kilkudziesięciu lat Buskie Spotkania z Folklorem to czas, kiedy zespoły i wy-

konawcy kultywujący najpiękniejsze tradycje ludowe regionu świętokrzyskiego 
poprzez śpiew, taniec i muzykę prezentują się na deskach buskiego amfiteatru. Pre-
zentacje konkursowe ocenia profesjonalne jury, dla których najważniejszym kry-
terium oceny, oczywiście oprócz walorów artystycznych, są – autentyzm i wierność 
etnograficzna. 

łeś, ze mnie weźmies” i „Rutko moja rut-
ko”. Jej wykonanie bardzo spodobało się 
Radzie Artystycznej i także otrzymała za 
nie drugą lokatę.

Warto wspomnieć, że na tym samym 
przeglądzie wystąpił nasz Zespół Pieśni 
i Tańca „Bęczkowianie”, którego występ 
oceniono najwyżej i przyznano maksymal-
ne, czyli pierwsze miejsce w tej kategorii. 

Wszystkim składamy serdeczne gra-
tulacje za tak znaczące osiągnięcia w tym 
roku i - mamy nadzieję - że wkrótce usły-
szymy o kolejnych sukcesach naszych ar-
tystów ludowych. (J.S.)

Nasze „eksportowe” zespoły: Górnianecki” i „Bęcz-
kowianie”.

walu Pieśni Wielkopostnych. 
I tu także uhonorowano jej 
występ drugą nagrodą. 

Pod patronatem Mar-
szałka Województwa Świę-
tokrzyskiego w Sitkówce 
– Nowinach od pięciu już 
lat odbywa się Wojewódzki 
Przegląd Pieśni Maryjnych, 
na który zjeżdżają się zespoły 
folklorystyczne, zespoły śpie-
wacze oraz chóry z całego 
Województwa Świętokrzy-
skiego. Można tam wysłuchać 
krzepiących pieśni maryjnych 
tych starych, które śpiewali 
nasi pradziadowie oraz tych 
nowszych i współczesnych. 
Wśród zespołów śpiewa-
czych nie zabrało przedsta-
wicielek Gminy Górno. Panie 
z „Górnianecek” zajęły dru-
gie miejsce na tegorocznym 
przeglądzie.

To nie koniec sukcesów tego zespołu, 
ostatnio p. Krystyna Mochocka uczestni-
czyła w „Sabałowych Bajaniach” w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. To Ogólnopolski 
Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, 
Śpiewaków, Drużbów i Starostów We-
selnych. Na tym wielkim święcie gwary, 
śpiewu, tańca, muzyki i sztuki ludowej p. 
Krystyna wyśpiewała sobie także drugie 
miejsce.

Natomiast solistka p. Marianna Jam-
rożek wystąpiła na Przeglądzie Muzyki 
Folklorystycznej w Chmielniku, który 
zgromadził setki widzów, co świadczy 
o tym, iż z roku na rok zyskuje on na po-
pularności. Pani Marianna zaprezentowała 
trzy utwory: „Wysła se Marysia”; „Obieca-


