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Inauguracja projektu unijnego 
w SP Cedzyna

Z sesji Rady Gminy

Święto Małych Ojczyzn

Rozszerzają 
własne 

horyzonty
Niecodzienna uroczystość miała 

miejsce 14 października br. w nowo 
oddanej Szkole Podstawowej w Cedzy-
nie: zainaugurowano tutaj wdrażanie 
nowego projektu unijnego pn.”Roz-
szerzamy swoje horyzonty: coraz wię-
cej wiem, umiem, rozumiem”. Fakt ten 
połączono z obchodami Dnia Edukacji 
Narodowej. Goście honorowi na inauguracji projektu unijnego w SP w Cedzynie.

Stoisko naszej gminy na ul. Sienkiewi-
cza w Kielcach – komisja konkursowa, 
oceniająca stoiska, w trakcie pracy.

Nowy statut  
dla Zespołu 

Ośrodków Zdrowia
Sesja Rady Gminy - 8 października br. 

– rozpoczęła się miłym akcentem: z okazji 
20-lecia samorządu terytorialnego, wójt gmi-
ny Jarosław Królicki, jego zastępca Anna 
Michalska oraz przewodniczący rady Jan 
Sikora wręczyli okolicznościowe dyplomy 
- podziękowania za długoletnią pracę oraz 
działalność społeczną pracownicom: UG - 
Annie Michalskiej,  GOPS - Danucie Cedro 
oraz długoletniemu sołtysowi Krajna Zagóry 
- Józefowi Gołuchowi.

Dobre strony gminy Górno !
12 gmin  powiatu kieleckiego zaprezentowało się w weekend: 25-26 września 

br. – na głównym deptaku Kielc - ulicy Sienkiewicza oraz na Placu Artystów, by 
pokazać swój dorobek kulturalny, osiągnięcia artystyczne oraz polecić specjal-
ności kulinarne. 
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21 listopada wybierzemy wójta i nowe władze samorządowe

Kończy się kolejna kadencja samo-
rządowa. Andrzej Michalski – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Krajnie, 
pełni funkcję radnego powiatu kielec-
kiego. Jak ocenia swoją pracę w tym 
samorządzie, co udało mu się załatwić 
dla gminy w okresie tego 4-lecia ?

Na finiszu  
kadencji

- Dobiega koń-
ca modernizacja 
drogi powiatowej 
w miejscowości 
Krajno-Drugie – 
mówi radny. Na 
odcinku 1400 m 
została wykonana 
nowa nawierzch-
nia asfaltowa, 

obecnie montowane są przepusty beto-
nowe. Potrzebę naprawy tej drogi zgła-
szałem wielokrotnie podczas posiedzeń 
Komisji Dróg, Budownictwa i Komu-
nikacji Rady Powiatu Kieleckiego. In-
westycja ta była możliwa dzięki dobrej 
współpracy z  radnymi i władzami gmi-
ny Górno, które współfinansują inwesty-
cje drogowe powiatu kieleckiego.  

Na terenie naszej gminy powstały 
również chodniki w Górnie i Leszczy-
nach. Potrzeby w tym zakresie są jednak 
ogromne. Mam dobry kontakt z miesz-
kańcami i dzięki ich uwagom zgłaszałem 
interpelacje dotyczące głównie naprawy 
i odwodnienia dróg. 

Zamierzam kandydować do Rady 
Powiatu w następnej kadencji – konty-
nuuje Andrzej Michalski. Wiele spraw 
należy jeszcze załatwić, między innymi: 
budowę chodników we wszystkich miej-
scowościach naszej gminy, ponieważ są 
niezbędne dla bezpieczeństwa pieszych, 
modernizację dróg na terenie gminy, re-
gulację koryta rzeki Warkocz i właści-
we odprowadzenie nadmiernych ilości 
wody deszczowej, która czyni szkody 
mieszkańcom Krajna. Należy także po-
magać osobom pozbawionym pracy i ich 
rodzinom.

Nr ob-
wodu Nazwa Nr  

okręgu
Granica obwodu,  

sołectwa

Siedziba Obwo-
dowej Komisji 

Wyborczej

Liczba rad-
nych wybie-

ranych  
w okręgu

1 Bęczków 1 Bęczków, Pod-
mąchocice

Gimnazjum 
w Bęczkowie 2

2. Cedzyna 6 Cedzyna SP w Cedzynie 1

3 Górno 2

Górno, Górno 
Zawada, Górno 
Osiedle, Górno 

Parcele

SP w Górnie 3

4 Krajno 3

Krajno Pierwsze, 
Krajno Zagórze
Krajno Drugie, 
Krajno Parcele

SP w Krajnie

1

1

5 Leszczyny 5 Leszczyny SP 
w Leszczynach 1

6 Radlin 7 Radlin SP w Radlinie 2

7 Skorze-
szyce 8 Skorzeszyce SP 

w Skorzeszycach 2

8 Wola 
jachowa 9 Wola jachowa SP w Woli Jachowej 2

Wybory 2010

Szczegółową procedurę wyborczą 
określa Kalendarz Wyborczy, który funk-
cjonuje od 2 października, kiedy to na-
leżało podać do publicznej wiadomości 
informację o okręgach wyborczych, ich 
granicach, numerach i liczbie radnych 
wybieranych w każdym okręgu oraz o 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej 
(inf. te publikujemy w tabelce).

Przed nami m.in.: 
- do 22 października br.- zgłaszanie 

terytorialnym komisjom wyborczym list 

kandydatów na radnych, odrębnie dla 
każdego okręgu wyborczego,

- do 27 października – zgłoszenie 
Gminnej Komisji Wyborczej kandyda-
tów na wójta,

- do 6 listopada – rozplakatowanie 
obwieszczeń właściwych komisji wy-
borczych o zarejestrowanych listach wy-
borczych na radnych oraz o zarejestro-
wanych listach kandydatów na wójta,

- do 7 listopada – powołanie przez 
Gminną Komisję Wyborczą obwodo-

wych komisji wyborczych, sporządzenie 
spisów wyborców w Urzędzie Gminy,

- 19 listopada, do godz.: 24.00 – za-
kończenie kampanii wyborczej,

- 20 listopada – przekazanie prze-
wodniczącym obwodowych komisji wy-
borczych spisów wyborców,

- 21 listopada, w godz.: 8.00 - 22.00 
- głosowanie.

Poniżej publikujemy tabelę: z nu-
merami obwodu glosowania, nazwą, 
numerem okręgu wyborczego, granicą 
obwodu głosowania, siedzibą obwodo-
wej komisji wyborczej oraz liczbą rad-
nych wybieranych w danym okręgu.

Mija czteroletnia kadencja naszego wójta oraz Rady Gminy, a także Rady 
Powiatu Kieleckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W innym miej-
scu gazety piszemy o dorobku gminy w tej kadencji, tutaj skupmy uwagę na 
procedurze wyborczej.
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dokończenie ze str. 1

Inauguracja projektu unijnego w SP Cedzyna

W szkole, w Skorzeszycach

W uroczystości szkolnej uczestniczy-
li niecodzienni goście: marszałek woj. 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, wice-
marszałek Zdzisław Wrzałka, wicewo-
jewoda Piotr Żołądek, przedstawiciele 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-
gionu, wójt gminy Jarosław Królicki, 
radni, sołtys Cedzyny, dyrektorzy szkół 
gminnych, przedstawiciele rodziców, na-
uczyciele i pracownicy obsługi szkoły.

Gości powitała dyrektor SP Ewa 
Krajcarz, która podziękowała za wspar-
cie szkoły funduszami unijnymi, pozwa-
lającymi na znacznie lepsze warunki 
pracy nauczycieli oraz nauki i wycho-
wania uczniów. Dyrektor podziękowa-
ła jednocześnie swojej kadrze i złożyła 
jej życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. 
Uroczystość stała się okazją do wrę-
czenia pedagogom oraz pracownikom 
obsługi szkoły nagród z okazji tego 
święta. Otrzymali je nauczyciele: Alicja 
Jędrzejczyk, Joanna Bysiak, Małgo-
rzata Zając, Zuzanna Pawlik, Mał-
gorzata Maciocha, Halina Grudzień 
i Dorota Tokarska oraz pracownicy ob-
sługi: Jadwiga Suliga, Cecylia Gowo-
rek i Teresa Dudzik.

Podczas imprezy wicewojewoda Piotr 
Żołądek udekorował srebrnymi medala-
mi „Za długoletnia służbę” nauczycielki: 
Halinę Grudzień i Małgorzatę Zając. 
Wcześniej, na spotkaniu nauczycieli 
z regionu, złoty medal otrzymała Alicja 
Jędrzejczyk. Miłym akcentem spotkania 
było wręczenie przez wójta nagrody dy-

Goście honorowi zwiedzają nowoczesne klasy nowo oddanej szkoły.

Rozszerzają  
własne horyzonty

rektor Ewie Krajcarz. Były także kwia-
ty i życzenia od młodzieży szkolnej.

O projekcie „Rozszerzamy swoje 
horyzonty” mówiła jego koordynatorka 
Zuzanna Pawlik. Szkoła otrzymała pra-
wie 186 tys. zł z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz budżetu państwa 
na jego realizację. Pieniądze te pozwolą 
m.in. na znaczne rozszerzenie oferty dla 
uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych, 
na dodatkowe zajęcia z języka angiel-
skiego i nauk matematyczno-przyrod-
niczych, na wycieczki, na zakup no-
woczesnych środków dydaktycznych, 
które pozwolą na dobre przygotowanie 
uczniów do kolejnych etapów edukacji.

Goście uroczystości pogratulowali 
szkole osiągnięć i troski o rozwój swoich 
uczniów, złożyli życzenia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej a następnie obejrze-
li okolicznościowy program artystyczny 

W dniach od 27 września do 1 paź-
dziernika, w Szkole  Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Skorzeszycach, po 
raz pierwszy klasa III, wraz z wycho-
wawczynią - Ewą Sikorą, realizowała 
projekt pn. „Od grosika do złotówki”.  
Realizatorem i fundatorem projektu 
jest Fundacja Kronenberga przy City 
Handlowy z Fundacją Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości.

Celem projektu było przekazanie 
uczniom wiedzy związanej z gospoda-
rowaniem pieniędzy oraz umiejętnością 
ich praktycznego zastosowania. W  reali-
zację projektu zaangażowani byli rów-
nież rodzice, którzy wspólnie z dziećmi 
rozważali tematy umieszczone na spe-
cjalnych znaczkach. Po zakończeniu re-
alizacji I części projektu, wraz ze swymi 
pociechami dokonali analizy oszczędza-
nia prowadzonej przez dziecko w domu. 

„Od grosika  
do złotówki”

Poprzez różne metody i formy pracy, 
uczniowie  przez pięć dni brali udział w 
„Międzygalaktycznej podróży po Galak-
tyce Finanse”. W trakcie tej „wyprawy” 
przyswajali sobie niezbędne wiadomości 
i umiejętności  posługiwania się pieniędz-
mi oraz ich przeliczaniem; wykonywali 
proste obliczenia związane z dyspono-
waniem zgromadzonych oszczędności; 
zapoznali się z rodzajami i nominałami 
pieniędzy; uczyli się jak  radzić sobie w 
sytuacjach trudnych wymagających po-
dejmowania decyzji finansowych. Wy-
konywane ćwiczenia i zabawy rozwijały 
wyobraźnię, koncentrację, zachęcały do 
poszukiwań.

p r z y g o t o w a n y 
przez uczniów na 
tę okoliczność. Po 
części oficjalnej 
goście zwiedzili 
nowo oddaną szko-
łę, która jest dumą 
całego środowiska 
p e d a g o g i c z n e -
go oraz uczniów. 
Otrzymali oni 
warunki do nauki 
godne XXI wieku. 
(Kos.)

Występ uczniów był prezentem na Dzień Nauczyciela.



4 „Gołoborze”

Pracowita kadencja: 2007 - 2010

Lp. Nazwa inwestycji
Wysokość 
środków 
własnych

Wysokość 
środków 

dofinanso-
wania

Program Rok reali-
zacji

1.

Rozbudowa i nadbudowa budynku 
szkoły podstawowej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą w miejsco-
wości Cedzyna, Gmina Górno

3 948 689,45 2 499 203,19

Działanie 5.2 Podniesienie 
jakości usług publicz-
nych poprzez wspieranie 
placówek edukacyjnych i 
kulturalnych, Regionalny 
Program Operacyjny Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013

2008-2011

2.

Budowa drogi gminnej Nr 000878T 
Krajno - Pogorzele - Wilków w 
miejscowości Krajno Pierwsze, 
Krajno Zagórze

1 571 866,21 1 702 855,07

Działanie 3.2 Rozwój syste-
mów lokalnej infrastruktury 
komunikacyjnej, Regio-
nalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2007-2013

2008-2009

3.
Budowa drogi gminnej Nr 000888T 
Radlin - Ogrodzenie - Leśniczówka 
w miejscowości Radlin

4.

Przebudowa słupów linii napo-
wietrznej średniego napięcia i ni-
skiego napięcia oraz linii telekomu-
nikacyjnej na drodze Nr 000888T 
Radlin - Ogrodzenie - Leśniczówka

2008

5.
Budowa oświetlenia ulicznego na 
terenie osiedla domów jednorodzin-
nych w miejscowości Górno

183 226,58 122 151,05

Działanie 3.2 Rozwój syste-
mów lokalnej infrastruktury 
komunikacyjnej, Regio-
nalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2007-2013

2009

6.

Modernizacja drogi gminnej na 
terenie osiedla domów jednoro-
dzinnych w miejscowości Górno o 
długości 320 m

2009

7.

Rozbudowa, nadbudowa i przebu-
dowa budynku remizy OSP w m. 
Leszczyny gm. Górno z przeznacze-
niem na cele społeczno-kulturalne

746 881,77 500 000,00

Działanie 313, 322,323 
„Odnowa i rozwój wsi”, 
Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2007-2013

2009-2011

8.

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
o sztucznej nawierzchni, budowa 
boiska o nawierzchni asfaltowej, 
budowa parkingów i zjazdu w 
Górnie na działkach nr ewid. 1189, 
1190

315 626,91 473 440,37

Działanie 5.3 Inwesty-
cje w sferę dziedzictwa 
kulturowego. Turystyki i 
sportu, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013

2010

9.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami, budową pompowni 
sieciowych wraz z zasilaniem ener-
getycznym i dojazdami, budową 
rurociągów tłocznych w miejsco-
wościach Krajno Zagórze i Krajno 
Pierwsze gm. Górno z włączeniem 
do istniejącej kanalizacji w rejonie 
wsi Wilków gm. Bodzentyn

2 070 731,08 1 819 660,00

Działanie 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej, Program 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013

2010-2011

10.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z obiektami towarzyszącymi w 
miejscowości Bęczków, Leszczy-
ny (Przysiółek Niwy, Gościniec, 
Górka, Komorniki, Stara Wieś i 
Zaskale) oraz dla pojedynczych 
domów w miejscowości Podmącho-
cice i Krajno Parcele, gm. Górno,  
z odprowadzeniem ścieków poprzez 
istniejącą kanalizację do oczysz-
czalni ścieków mechaniczno-biolo-
gicznej w Cedzynie - ZGGŚ

3 878 870,44 5 818 305,66

Działanie 4.1 Rozwój 
regionalnej infrastruktu-
ry ochrony środowiska i 
energetycznej, Regionalny 
Program Operacyjny Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013

2008-2001

Radykalnej poprawie ule-
gły gminne i powiatowe drogi, 
zwiększa się obszar sołectw 
skanalizowanych, rozbudowują 
i modernizują się szkoły, powsta-
ją obiekty sportowe – boiska na 
miarę XXI wieku, placówki kul-
turalne. Wszystko to, oczy-
wiście, nie mogłoby być zreali-
zowane, gdyby nie inicjatywa 
gminy, jeśli idzie o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych – z Unii 
Europejskiej i budżetu państwa. 
Racjonalnie gospodarowano tak-
że środkami własnymi gminy. 

W tym okresie zrealizowano 
inwestycje za przeszło 28,5 mln 
złotych, przy czym ponad 17 mln 
zł, to dotacje z zewnątrz, głównie 
programów unijnych. 

Dzięki pieniądzom z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki zainwestowaliśmy także 
w rozwój człowieka, poczyna-
jąc od najmłodszych, którym 
zafundowano nowe place zabaw, 
programy szkolne i nowoczesne 
wyposażenie placówek oświato-
wych. Dorosłym zaproponowano 
nowe kwalifikacje na licznych 
kursach i szkoleniach, pomagając 
im w dostosowaniu się do nowej, 
europejskiej rzeczywistości. 

Niżej oraz na  następnych 
stronach publikujemy informacje 
i zdjęcia nowych inwestycji, któ-
re – jak grzyby po deszczu – wy-
rosły na terenie gminy w ciągu 
minionej kadencji. Jest się czym 
pochwalić !

O mijającej kadencji tak 
mówi wójt Jarosław Królicki:

- Gmina Górno od początku 
XXI wieku zmienia swój charak-
ter z gminy rolniczej w rolniczo 
– turystyczną. Z każdym rokiem 
przybywa terenów budowlanych 
oraz mieszkańców, których obec-
nie mamy przeszło 13 tysięcy. 
Przyrost naturalny ma tenden-
cję wzrostową, co motywuje do 
wytężonej pracy, aby ludziom 
w Gminie Górno żyło się dobrze 
i wygodnie.

Dzięki inwestycjom cały 
teren objęty jest siecią wodocią-
gów, a około 50% gospodarstw 
domowych przyłączyło się już do 
kanalizacji gminnej. Nieustannie 
dbamy o stan dróg i oświetlenie 
uliczne, budujemy chodniki, bo-
iska wielofunkcyjne z naturalną 
oraz sztuczną nawierzchnią, mo-
dernizujemy remizy strażackie, 
a w 2011roku planujemy otwar-
cie Gminnego Centrum Kultury 
w Krajnie, Środowiskowego 
Domu Spotkań w Woli Jachowej 
i remizy z zapleczem na zajęcia 
świetlicowe w Leszczynach.

Na te cele pozyskujemy wie-
lomilionowe środki pomocowe 
z Unii Europejskiej i budżetu 

z PROW, 3,5 mln z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki - projekty edukacyjne i pomoc spo-
łeczna.

Gmina Górno zrzeszona jest w Lokalnej Gru-
pie Działania „Wokół Łysej Góry”, która również 
pozyskuje środki na inwestycje i rozwój naszej 
gminy.

Poniżej publikujemy tabelę obrazującą pozy-
skane środki z zewnątrz, głównie z Unii Europej-
skiej, dla naszej gminy:

Mówią fakty...
To była najbardziej efektowna i efektywna, jeśli idzie inwestycje w gminie, kadencja 

władzy samorządowej. W ciągu minionego czterolecia gmina wzbogaciła się o wiele ocze-
kiwanych inwestycji,  o które mieszkańcy wnioskowali od lat.

państwa. W ciągu ostatnich 3 lat na złożone projekty otrzymaliśmy 
dotacje w wysokości ponad 10,5 mln złotych z RPO, 3 mln złotych 
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Wyremontowana sala gimnastyczna w szkole w Skorzeszy-
cach.

Długo oczekiwany chodnik, przy drodze krajowej nr 74  
w Skorzeszycach, z nowoczesnym oświetleniem, prezentuje się 
bardzo okazale.

Nowy chodnik w Woli Jachowej rozwiązuje problemy komuni-
kacyjne pieszych.

Tak prezentuje się nowa szkoła w Cedzynie. Nowo oddana droga gminna w Podmąchocicach.

Jest się z czego cieszyć

Remiza OSP – świetlica wiejska w Leszczynach – w budowie.
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Czwarty w gminieJest się z czego cieszyć

Na boisku szkolnym w Górnie niebawem uczniowie rozpocz-
ną ćwiczenia gimnastyczne.

Nowy parking, przy szkole w Skorzeszycach, najbardziej za-
dowolił miejscowych kierowców. Przedstawicielka samorządu szkolnego SP w Leszczynach prze-

cina symboliczną wstęgę na nowo oddawanym placu zabaw.

To chyba najładniejszy plac zabaw w gminie Górno: po-
łożony w bezpiecznym miejscu, na trawiastym podłożu, duży, 
dobrze wyposażony w urządzenia do zabawy. 

Nowy, czwarty już, plac zabaw, usytuowany przy Szkole Pod-
stawowej w Leszczynach, powstał ze środków Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, który przekazał na jego urządzenie 20 
tys. zł, resztę (7 tys. zł) dołożył budżet gminy. Projekt na urządze-
nie placu napisała nauczycielka SP Agnieszka Zwierzchowska.

Uroczyste otwarcie tego pięknego obiektu miało miejsce 
w niedzielę - 10 października br. - z udziałem wicemarszałka woj. 
świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałki oraz wójta gminy Jarosła-
wa Królickiego. Na uroczystość przybyły  licznie rodzice z ma-
łymi dziećmi, które natychmiast „zagospodarowały” urządzenia 
zabawowe: huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, siodełka na spręży-
nach itp. Wszystkich powitała serdecznie dyrektor szkoły Adela 
Iwańska. Goście honorowi oraz gospodarze dokonali przecięcia 
symbolicznej wstęgi w wejściu na plac.

Wicemarszałek oraz wójt pogratulowali szkole nowego nabyt-
ku, życząc młodym użytkownikom placu jak najlepszych doznań 
i wiele radości z zabawy.

Uczestnicząca w otwarciu placu jedna z mam – Halina Za-
rębska, z 4 -letnią Olą, była bardzo zadowolona z prezentu dla 
dzieci: To bardzo dobry pomysł – powiedziała – bo dotychczas 
nasze dzieci nie miały się gdzie bawić, a teraz jest gdzie przyjść 
z dzieckiem, które ma tutaj bogatą i bezpieczną ofertę zabawy.

Impreza była okazją do wręczenia nagród uczniom, któ-
rzy wzięli udział w konkursie plastycznym a także najlepszym 
uczniom w roku szkolnym 2009/2010. (J.)

Nowy plac zabaw  
w Leszczynach

5 października br., przy Szkole Podstawowej w Krajnie, 
odbył się festyn dla dzieci, w trakcie którego dokonano otwar-
cia nowego placu zabaw. 

W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Górno Jarosław 
Królicki, radna Małgorzata Stępnik oraz rodzice dzieci z Przed-
szkola i Szkoły Podstawowej w Krajnie. Środki na ten cel zostały 
pozyskane z programu „Odnowa wsi świętokrzyskiej 2010” i bu-
dżetu  gminy Górno. 

Przy organizacji zabaw dla dzieci z klas 0-III  nauczycielom 
pomagali harcerze 3 Drużyny ZHP z Krajna. Uczniowie chętnie 
uczestniczyli w przygotowanych grach i zabawach ruchowych. 
Nagrody i słodycze dla uczniów, biorących udział w zawodach, 
pochodziły z GKRPA Urzędu Gminy w Górnie.    

Składam serdeczne podziękowanie wójtowi gminy Jarosła-
wowi Królickiemu i Radzie Gminy Górno, pod przewodnictwem 
Jana Sikory, za dofinansowanie placu zabaw, który został  z rado-
ścią przyjęty przez uczniów. Dyrektor szkoły -  

Andrzej Michalski

...i w Krajnie 

Nowo oddany plac zabaw w Krajnie.
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Przewodniczący RG Jan Sikora otwie-
rając obrady, przywitał uczestników sesji 
z wójtem Jarosławem Królickim, wice-
przewodniczącą Sejmiku Woj. Świętokrzy-
skiego Alfredę Zawieruchę – Rubak oraz 
radnego powiatu Andrzeja Michalskiego. 
Radni przyjęli porządek obrad i przystąpili 
do jego realizacji.

Konieczność poprawek w Statucie Ze-
społu Ośrodków Zdrowia w gminie omó-
wiła jego kierownik – lek. med. Alfreda 
Zwierucha – Rubak: – Do tej pory pacjen-
tów w naszym zespole obsługiwało dwóch 
lekarzy - specjalistów: neurolog i reumato-
log. Obecnie pragnę zatrudnić dodatkowo 
kolejnych dwóch specjalistów: diabetologa 
i dermatologa. Żeby móc to uczynić, po-
trzebne są odpowiednie zmiany w statucie 
– mówiła kierownik ZOZ.  Radni jedno-
myślnie przyjęli stosowną uchwałę.

Uzasadnienie kolejnej uchwały, doty-
czącej zmian w budżecie na rok bieżący, 
omówił skarbnik Henryk Opaliński: m.in. 
zwiększono, kosztem 250 tys. zł, wydatki 
na rozbudowę szkoły w Cedzynie. Doko-
nano także przeniesień środków między 
działami według bieżących potrzeb. Rad-
ni zaakceptowali te propozycje w formie 
uchwały.

Radni przyjęli ponadto uchwały 
w sprawach: określenia jednostek budże-
towych (placówki oświatowe w gminie), 
gromadzących dochody na wydzielonym 
rachunku bankowym, źródeł tych docho-
dów i ich przeznaczenia, a także w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych 
nowo powołanego Gminnego Przedszkola 
w Cedzynie.

Z sesji Rady Gminy

Nowy statut  
dla Zespołu Ośrodków Zdrowia

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Omawiając swoją pracę między sesja-
mi rady, wójt poinformował m.in. o prze-
prowadzonych przetargach dotyczących: 
remontu dachu na szkole w Krajnie, za-
kupu opału na zimę dla Urzędu Gminy 
oraz placówek oświatowych, dostawy in-
teraktywnych zestawów multimedialnych 
dla szkół. Wójt zwrócił się do członków 
Komisji Ładu i Porządku RG o przegląd 
oświetlenia ulic w gminie, w związku 
z licznymi interwencjami mieszkańców 
w tej sprawie. Poruszył też problem odpa-
dów segregowanych – akcja ta ciągle nie 
znajduje zrozumienia wśród mieszkań-
ców. Kolejny problem, to bezpańskie psy 
wałęsające się po gminie. Stwarzają one 
niebezpieczeństwo dla ludzi, zwłaszcza 
dzieci. Problem jest o tyle niepokojący, bo 
schronisko w Kielcach zawiesiło usługę 
polegającą na wyłapywaniu tych zwierząt. 
Trzeba zaapelować do mieszkańców, by 
zwrócili większą uwagę na swoje czworo-
nogi i nie spuszczali ich z uwięzi. Oni bo-
wiem, w razie nieszczęścia, np. pokąsania, 
poniosą pełną odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez ich psy.

W interpelacjach głos zabrali: Marian 
Grzegolec, Henryk Klimek, Józef Go-
łuch, Janina Rubak, Edward Waldon, 
Małgorzata Stępnik i Jan Zielonka, 
podnosząc problemy swoich sołectw oraz 
gminy. Dotyczyły one m.in.: odmulenia ro-
wów przy drogach powiatowych, naprawy 
dróg powiatowych i gminnych na terenie 
gminy, usprawnienia komunikacji m.in. 
dla mieszkańców Krajna Zagóry i Górna 
Zawady, odwodnienia drogi w Skorzeszy-
cach, ponieważ posesje (nr 102 – 105) są 

zalewane przy większych opadach desz-
czu, pytano też o zaawansowanie planów 
przestrzennego zagospodarowania po-
szczególnych sołectw, o termin zbiorki od-
padów wielkogabarytowych, podniesiono 
konieczność posprzątania terenów (lasów) 
przy cmentarzach, w związku ze zbliżają-
cym się Świętem Zmarłych.

Podziękowano także wójtowi za udroż-
nienie rowu w Krajnie Parcelach oraz za 
piękny chodnik, oświetlenie oraz ogro-

dzenie i parking przy szkole w Skorzeszy-
cach.

Do zgłoszonych problemów ustosun-
kowali się wójt gminy oraz radny powiatu 
Andrzej Michalski (jego krótkie sprawoz-
danie ze swojej pracy w Radzie Powiatu 
publikujemy oddzielnie).

Przewodniczący Rady Gminy oraz 
wójt poinformowali o pisemnych podzię-
kowaniach władz gmin „powodziowych”: 
Nowy Korczyn oraz Łubnice za pomoc 
udzieloną im przez mieszkańców i władze 
naszej gminy.

Jan Sikora poinformował również 
o złożonych oświadczeniach majątkowych 
przez radnych, co wynika z odpowiednich 
przepisów. Większych uwag do oświad-
czeń nie było, podobnie jak w przypadku 
funkcyjnych pracowników UG i jednostek 
organizacyjnych gminy. (Kos.)

Dyplom – podziękowanie dla Anny Fur-
manek, długoletniej pracownicy Urzędu 
Gminy w Górnie.

Mówiąc o inicjatywie włodarzy wo-
jewództwa świętokrzyskiego oraz pre-
zydenta Kielc, zachęcającej gminne sa-
morządy do promocji swojej gminy, wójt 
Jarosław Królicki, na łamach gazety 
regionalnej, stwierdził m.in.: -To wielka 
promocja dla gminy, która może pokazać 
się w stolicy województwa z jak najlep-
szej strony. Zaplanowaliśmy atrakcyjne 
występy artystyczne oraz poczęstunek 
lokalnymi przysmakami, które będą dzie-
łem pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

I nasza gmina tej szansy nie zaprze-
paściła: gminne stoisko, na ul. Sien-
kiewicza w Kielcach, polecało m.in. 
wydawnictwa o gminie, kolorowe pocz-
tówki z widokami naszej, pięknej ziemi, 
a dziewczęta zapraszały do gminy boga-
tej w atrakcje turystyczne i rekreacyjne. 
O walorach turystycznych i rekreacyj-
nych gminy Górno mówiła na scenie 
zastępca wójta Anna Michalska, zapra-
szając kielczan w nasze strony. 

Muzyczną wizytówką gminy był wy-

stęp zespołu „Niwa”, utworzonego przez 
nieżyjącą już, nieodżałowaną twórczynię 
ludową Annę Kowalska, której dzieło, 
z powodzeniem, kontynuuje jej córka 
Ewa Siudajewska, podpora artystyczna 
zespołu. Pani Ewa zaprezentowała jedną 
ze swoich świętokrzyskich godek o naj-
bardziej śwarnych na świecie diabłach 
świętokrzyskich.

Interesującą ofertę przedstawił Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Woli Ja-
chowej, skupiający ludzi sprawnych ina-
czej. Na swoim stoisku promowali swoje 
prace artystyczne i rękodzieła – plecione 
kompozycje, obrazy i figurki z drewna.

Mamy nadzieję, że nasza gmina zo-
stanie zauważona przez jury, które oce-
niało prezentacje i ma wytypować trzy 
najlepsze samorządy. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 18 listopada br. w Kieleckim 
Centrum Kultury, na gali „Nasze Dobre 
Świętokrzyskie”. (Kos.)

Święto Małych Ojczyzn

Dobre strony  
gminy Górno !
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XI Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Trasa, wybrana przez młodych pielgrzymów ze Skorzeszyc, 
zwana „Zbójecką”,  wiodła od kościoła parafialnego w Bielinach 
poprzez cudowne krajobrazy  Huty Podłysicy i Huty Szklanej. 
Nazwa obranej trasy kojarzy się z legendą o zbóju Kaku. Otóż, 
wg przekazu przewodnika, po zawiśnięciu zbója Kaka na szubie-
nicy na krakowskim rynku, część jego skarbów odnalazł niejaki 
Grzegorczyk. Połową wspomógł budowę bielińskiego kościoła, 
drugą połową skarbów polepszył swój los. Jego legendę spisał 
Józef Ozga-Michalski z Bielin, wspominał to podanie w swych 
publikacjach regionalista Jerzy Fijałkowski. Gdzieś tu mieszkał 
również Zbój Skalny – Jaśko Ozga opisany przez Stanisława 
Orła w powieści „Zbój Świętokrzyski”. Zresztą i dziś można na-
tknąć się tu na zbójów i czarownice.  Te ostatnie, dzieci miały 
przyjemność ujrzeć na trasie. W końcu to kraina legend. 

Hasło tegorocznego rajdu brzmiało: „Bądźmy świadka-
mi miłości”  w pełni odzwierciedlało postawy pielgrzymów. 
W drodze na Święty Krzyż uczniowie śpiewali pieśni religij-
ne i piosenki przygodowe. Atmosfera, podobnie jak pogoda, 
była ciepła i słoneczna. Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi do-
tarli do celu wędrówki. Uczestnicy rajdu zapowiedzieli swój 
udział w kolejnych edycjach. Na zdjęciach widać wesołe miny 
uczniów oraz czas postoju pielgrzymów pod okiem opiekunów: 
dyrektor Lidii Rafalskiej, Teresy Ozgi,  Magdaleny Jaśkowskiej, 
Justyny Raczyńskiej i niżej podpisanej. To wspaniałe przeżycie 
pielgrzymiego trudu, na długo pozostanie w pamięci każdego 
uczestnika.

Joanna Białek

Uczniowie  
ze Skorzeszyc  

na Świętym Krzyżu
25 września br. 52 uczniów, klas IV – VI, Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach wędrowało na 
Święty Krzyż w ramach XI Świętokrzyskiego Rajdu Piel-
grzymkowego. Rajd ten była jednocześnie uczczeniem 60-le-
cia Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Marsz i chwila wytchnienia w Rajdzie Świętokrzyskim.

Jan Cedzyński - właściciel Zakładu Blacharsko - De-
karskiego i Remontowo – Budowlanego, z siedzibą w Gór-
nie, zadeklarował sponsoring młodych piłkarzy GKS Gór-
no. Zawsze prowadził i prowadzi aktywny i sportowy tryb 
życia, jego synowie również uprawiali sport, najpierw 
w gimnazjum w Górnie, później w Kielcach.

Jan Cedzyński ufundował 11 dresów dla piłkarzy, 8 dre-
sów kupił klub, tak że juniorzy będą już mogli w tę zimną 
pogodę trenować i przygotowywać się do meczy w dresach. 
Następnym zakupem, obiecanym przez sponsora, będzie dru-
gi komplet strojów piłkarskich. Przekazanie dresów przez J. 
Cedzyńskiego i prezesa klubu nastąpiło 14 października.

Chcielibyśmy, aby więcej takich ludzi zgłaszało się do 
zarządu klubu celem pomocy i sponsoringu. W dalszym cią-
gu GKS Górno - seniorzy, grający bardzo dobrze w Kl. A (4 
miejsce na 14 zespołów) poszukują sponsora strategicznego.

Waldemar Możdżonek  - prezes GKS Górno

Juniorzy  
GKS Górno  

mają sponsora


