
„Rodzinne” zdjęcie sędziwych Jubilatów.

(3/142)

 I Rekolekcje Samorządowców - czytaj na str. 6

20 marca - 20 kwietnia 2011 r.

dokończenie na str. 3

Cytomammobus przyjął 275 kobiet z gminy 

Życie potwierdziło, jak trafiona była akcja zainicjowana przez wójta naszej 
gminy oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii, mająca na celu zbadanie ko-
biet w wieku od 25 do 69 lat pod względem mammograficznym i cytologicznym. 
Rak piersi oraz szyjki macicy powoduje bowiem spustoszenie w zdrowiu i życiu 
kobiet na świecie, w kraju, także w naszym regionie. Wczesne wykryte choroby 
dają szansę na wyleczenie.

W trosce o swoje zdrowie i życie

Zainteresowane mieszkanki gminy w drodze na badania.

czytaj na str. 6

Przyszła 
wiosna !

21 marca dzieci z klas młodszych 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Krajnie uczestniczyły 
w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny.

Głównymi organizatorami imprezy 
byli uczniowie klas II. Dzieci wraz z wy-
chowawczyniami przygotowały przed-
stawienie „ Witaj wiosno”. Uczniowie 
wcielili się w rolę pierwszych wiosen-
nych kwiatów i ptaków powracających 
z ciepłych krajów. Były zagadki i pio-
senki. Nie zabrakło także wyczekiwanej 
Pani Wiosny, którą uczniowie poszcze-
gólnych klas witali piosenkami. Wspa-
niałe stroje, przygotowane we współpra-
cy z rodzicami, prześliczne dekoracje, 
a przede wszystkim występy małych 
artystów bardzo się podobały i zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. 

„Złote” i „Diamentowe” gody w Górnie - czytaj na str. 2
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„Złote” i „Diamentowe” gody w Górnie

W intencji Jubilatów, w kościele parafial-
nym w Górnie, odprawiono uroczystą mszę 
św., którą celebrował ks. proboszcz parafii 
Krajno Leszek Sztandera. W okolicznościo-
wym kazaniu pasterz podkreślił wagę i zna-
czenie jubileuszu par, będących przykładem 
małżeńskiej miłości, wierności i zrozumie-
nia.

Główne uroczystości odbyły się w sali 
gimnastycznej SP w Górnie, dokąd - po mszy 
świętej - przeszli Jubilaci. Powitali ich tutaj 
gospodarze gminy: wójt Przemysław Łysak 
i przewodniczący RG Grzegorz Skiba oraz 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
– Koruba zaproszona na tę niecodzienną 
chwilę.

- Medal, przyznany przez Prezydenta RP 
– mówiła wojewoda – otrzymuje się tylko 
raz, nie można otrzymać go wcześniej, przed 
dniem, w którym upłynie 50 lat od zawarcia 
związku małżeńskiego. Te medale są podzię-
kowaniem, jakie składa Wam społeczeństwo 
za wasz trud.

- 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, 
to aż 18 tysięcy 250 dni, a każdy z nich jest 
inny - zwrócił się do małżonków wójt gminy. 
Są w nich i uśmiech, i – niekiedy – żal i łzy. 
Także wielka praca, trud i obowiązek przeży-
te razem. I za to należą się Wam szczególne 
podziękowania.

Następnie odbyła sie ceremonia dekora-
cji odznaczonych Jubilatów. Prezydent RP 
medale „Za długoletnie pozycie małżeń-
skie” przyznał dziewięciu parom: Marian-
nie i Marianowi Pedryczom z Bęczkowa, 
Natalii i Marianowi Jagusiom z Krajna 
Pierwszego, Helenie i Marianowi Klimek 
ze Skorzeszyc, Alfredzie i Stanisławowi 

Feliksa i Ludwik Grzegorczykowie obchodzili 64 rocznicę  
pożycia małżeńskiego.

Życzenia i gratulacje od przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Skiby.

Połączyły ich: miłość,  
wierność i zrozumienie

Dziedzicom z Woli Jachowej, Krystynie 
i Henrykowi Stochmalom z Krajna Dru-
giego, Antoninie i Stanisławowi Strząbała 
z Górna, Mariannie i Władysławowi Sulej 
z Woli Jachowej oraz Stefanii i Antoniemu 
Jamrożek z Krajna Drugiego.

Gospodarze gminy, wraz z wojewodą, 
wręczyli także okolicznościowe grawertony 
i kwiaty parom, które przeżyły ze sobą co 
najmniej 60 lat. Otrzymali je: Feliksa i Lu-
dwik Grzegorczyk z Krajna Pierwszego, 
Ewa i Ignacy Tokarscy z Radlina, Aniela 
i Piotr Iwańscy z Leszczyn, Helena i Jó-
zef Matuszewscy z Leszczyn, Marianna 
i Franciszek Siarek z Górna oraz Bronisła-
wa i Stefan Matuszewscy z Radlina.

Muzyczno - taneczny prezent przygo-
towały Jubilatom „Górnianecki”, zaś wido-
wisko o wiejskim, codziennym życiu przed 
wielu laty – zespół Koła Gospodyń Wiejskich 
z Woli Jachowej. Potem był wspólny bankiet, 
tańce i wspominanie dawnych, dobrych cza-
sów.

Poprosiliśmy o garść wspomnień, sprzed 
pół wieku, „złotą” parę z Górna – Antoninę 
i Stanisława Strząbałów: poznali się ze sobą 
dzięki siostrze p. Stanisława, która była ko-
leżanką Tosi. Wkrótce między młodymi 
coś „zaiskrzyło” i zaczęli chodzić ze sobą. 
Trwało to około roku, wkrótce Stanisław się 
oświadczył i w drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia 1960 roku – w kościele parafialnym 
w Skorzeszycach - wzięli ślub. Zamieszkali 
w Górnie, u Stanisława, który rozpoczął pra-
cę w kieleckim „Chemarze”, gdzie dorobił 
się emerytury.

Państwo Strząbałowie doczekali się 
czwórki dzieci: jednej córki i trzech synów. 

Dziś wszyscy żyją we własnych rodzinach, 
a dziadkom przysporzyli czworo wnucząt.

Pan Stanisław najbardziej ceni sobie 
u żony: wyrozumiałość, czułość, pracowitość 
oraz opiekuńczość. Natomiast p. Antonina 
ceni męża m.in. za zaradność życiową, wier-
ność, pracowitość i rzetelność. Oboje czekają 
teraz na pierwszą prawnuczkę, która – jak do-
noszą bociany - ma się urodzić w maju.

Wśród Jubilatów dostrzegliśmy także 
Feliksę i Ludwika Grzegorczyków z Krajna 
Pierwszego, którzy świętowali... 64 rocznicę 
małżeństwa. Poznali się w Wilkowie, gdzie 
mieszkała babcia p. Ludwika. Tam Ludwik 
spotkał młodą Wandzię i zaczęło się chodze-
nie. Wystarczyły im trzy miesiące, by podjąć 
decyzję o ślubie. Odbył się on w klasztorze, 
w Świętej Katarzynie, w 1947 roku. 

Młodzi małżonkowie zamieszkali u p. 
Ludwika w Krajnie Wymyślona. Oboje zaję-
li się pracą na gospodarstwie. Doczekali się 
pięciu synów, z których tylko jeden wyemi-
grował do Piekoszowa, pozostali mieszkają 
blisko rodziców. Synowie postarali się o 11 
wnucząt, które są pociechą dziadków.

Pan Ludwik, to zasłużony partyzant, 
członek AK z Oddziału – Wybranieckich 
„Barabasza”. Po wojnie zajął się działalno-
ścią społeczną, m.in. przez dwie kadencje 
był naczelnikiem OSP w Górnie oraz radnym 
Rady Gminy. 

Mimo słusznego wieku, oboje małżon-
kowie trzymają się dobrze, a pan Ludwik 
podczas spotkania okazał się aktywnym tan-
cerzem.

Wszystkim Jubilatom, z okazji ich „Zło-
tych” i Diamentowych” godów, życzymy 
wszystkiego najlepszego. (Kos.)

Niecodzienna uroczystość miała miejsce 6 marca br. w Górnie: wójt Przemysław Łysak zaprosił do miejscowej Szkoły 
Podstawowej pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą 50 lat – „Złote gody”, by wręczyć im medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP. Gośćmi gospodarzy gminy były też pary, które przeżyły ze sobą co najmniej 60 
lat, obchodząc „Diamentowe gody”.
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dokończenie ze str. 1
Pod koniec lutego, przez trzy dni (21–23-

go), cytomammobus ŚCO przyjmował bez-
płatnie kobiety z naszej gminy, które chciały 
przeprowadzić badania swoich piersi oraz 
cytologiczne. Akcja przeszła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów: mimo nie naj-
lepszej pogody (siarczysty mróz), do samo-

W kolejce na badanie.
Cytomammobus przyjął 275 kobiet z gminy 

Europosłanka Joanna Senyszyn w Górnie

W trosce o swoje zdrowie i życie

chodu, zlokalizowanego obok ośrodka zdro-
wia w Górnie, znakomicie wyposażonego 
w urządzenia specjalistyczne, ciągnęły panie 
z całej gminy.

W pierwszym dniu akcji, z samego rana, 
spotkaliśmy kilkanaście kobiet przygotowu-
jących się do badań. Sekretarka medyczna 

ŚCO - Agnieszka Biskup udzielała pacjent-
kom wyczerpujących informacji oraz kiero-
wała na fotel ginekologiczny oraz do aparatu 
prześwietlającego piersi.. 

- Naszą akcję - powiedziała przedstawi-
cielowi „Gołoborza”- rozpoczęliśmy w tym 
roku od Małogoszczy, Górno jest drugą gmi-
ną, którą odwiedzamy. Mamy nadzieję, że jej 
mieszkanki skorzystają z niecodziennej oka-
zji skontrolowania swojego zdrowia.

I tak też było: mieszkanki Krajna Dru-
giego – Zofia Łakomiec i Krajna Parceli – 
Maria Janocha nie ukrywały swojego zado-
wolenia z tej inicjatywy. – To bardzo dobry 
pomysł, badania możemy wykonać na miej-
scu, bez potrzeby jeżdżenia do Kielc i wy-
czekiwania w kolejkach – mówiły. Jesteśmy 
bardzo wdzięczne za ten pomysł...

O możliwości przeprowadzenia badań 
pacjentki dowiedziały się w... kościele. Po 
mszy świętej zachęcał do wizyty w cyto-
mammobusie ks. proboszcz parafii Krajno 
- Leszek Sztandera. Lepszej rekomendacji 
nie trzeba było!

Podczas akcji z możliwości badań sko-
rzystało 275 kobiet: 160 – z badań mammo-
graficznych oraz 115 z cytologii. (Kos.)

P.s. Organizatorzy akcji składają serdecz-
ne podziękowania dla p. Mariana Kisiela 
- przedsiębiorcy z Górna - za przywiezie-
nie cytomammobusu pod ośrodek zdrowia 
w Górnie, ponieważ nie ma on swojego na-
pędu, tylko trzeba było go dotransportować 
ciągnikiem siodłowym.

Zmarł Zenon Zdyb
Całe życie za-

w o d o w e  Z e n o n a 
Z d y b a  z w i ą z a n e 
było ze Szkołą Pod-
stawową w Bęczko-
wie. Pracę w tej szko-
le rozpoczął w 1954 
r. - tuż po ukończeniu 
Liceum Pedagogicz-
nego w Ostrowcu 
Ś w i ę t o k r z y s k i m . 

Niecodziennego gościa przywitał 
organizator tej wizyty, po czym prze-
kazał głos posłance do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Znana ze swoich, m.in. 
feministycznych poglądów, p. profesor 
szybko nawiązała kontakt  z uczestni-
kami spotkania: mówiła szeroko o roli 
kobiet we współczesnym życiu, pod-

W 1964 r. złożył egzamin z zakresu SN /Stu-
dium Nauczycielskie/ z historii – był pierw-
szym w szkole nauczycielem specjalistą.

Po roku objął stanowisko kierownika szko-
ły. Ponieważ warunki lokalowe szkoły były 
fatalne, w r. szk. 1966/67 z Jego inicjatywy po-
wstał we wsi Komitet Budowy Szkoły. Wybu-
dowanie nowej szkoły było wielkim wyzwa-
niem, ale żadne przeszkody nie były w stanie 
zniechęcić p. Zdyba. Starania o rozpoczęcie 
budowy trwały blisko 20 lat. W maju 1985 r. 
w fundamenty nowej szkoły został wmurowa-
ny akt erekcyjny. Rok później, doprowadziw-
szy dzieło swego życia do szczęśliwego końca, 
p. Zenon Zdyb przeszedł na emeryturę.

Cechował go upór i konsekwencja w działa-
niu. Był wymagającym nauczycielem i twardym 
dyrektorem, ale wszyscy okazywali mu respekt 
i szacunek, gdyż był uczciwy i szlachetny.

Odszedł, ale zostaje po Nim dobra pamięć. 
Wiesława Juchnowska.

 Pogrzeb Pedagoga, z udziałem licznej de-
legacji z gminy Górno, odbył się w Łagowie.

O parytecie kobiet i nie tylko
Na zaproszenie lokalnego działacza lewicy Jana Cedzyńskiego, 13 marca br., 

przybyła do Górna europosłanka Joanna Senyszyn, która spotkała się miesz-
kańcami naszej gminy. Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, 
odbyło się w miejscowej Szkole Podstawowej.

Europosłanka Joanna Senyszyn i Jan Cedzyński - or-
ganizator spotkania.

kreślając ich niedowartościowanie, brak 
równouprawnienia w wielu dziedzinach 
życia, m.in. w polityce, miejscu pracy 
oraz działalności społecznej. Mocno ak-
centowała potrzebę wprowadzenia tzw. 
parytetu w wyborach do Sejmu, Senatu 
i innych ośrodków władzy. Posłanka do 
PE udowadniała następnie swoje tezy.

Uczestnicy spotkania zada-
li gościowi wiele pytań z róż-
nych dziedzin życia. Joanna 
Senyszyn ustosunkowała się 
do nich, odpowiadając często 
bardzo dowcipnie i... dosadnie.

Miłym akcentem, na za-
kończenie spotkania, było 
losowanie,  wśród złożo-
nych karteczek z nazwiskami 
obecnych, osób, które pojadą  
z p. profesor do Brukseli, by 
odwiedzić m.in. Parlament 
Europejski. Wśród szczęśliw-
ców, którzy wylosowali tę 
wycieczkę, znalazła się Cecy-
lia Krawczyk – sołtys Krajna 
Pierwszego. (J.)
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Jasełka w Leszczynach

- Sięgnęłam po pióro w wieku 11 lat. 
Zaczęło się banalnie. Otóż na weselu 
moja mama „kłóciła się” na przyśpiew-
ki z pewnym panem i wydawało się, że 
już jest na przegranej pozycji. Wtedy ja 
zaczęłam podpowiadać mamie teksty. 
Tak odkryłam, że potrafię rymować.  
Potem pisałam, aby dać upust emocjom 
(niekoniecznie rymowanki) - gdy byłam 
smutna, zakochana, szczęśliwa… Z cza-
sem stałam się „poetką techniczną”, tzn. 
często pisałam na zamówienie, bo trzeba 
było napisać tekst pożegnalny dla księ-
dza rekolekcjonisty, wierszyki dla dzieci 
komunijnych, na szkolne przedstawie-
nia, teksty piosenek itd. To moje pisanie 
chyba trudno nazwać poezją i raczej nie 
nazwałabym siebie poetką, ale ta „pisa-
nina” mnie uspokaja, pozwala się wy-

Kącik literacki
Katarzyna Dziekańska

Pani Kasia jest młodą, energiczną, życzliwą i otwartą na ludzi kobietą. Cechuje 
ją optymizm. Ma rodzinę,  dom, a przed nim grotę z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. 
Pracuje w bibliotece. Udziela się społecznie. Oto co mówi o swojej twórczości:

ciszyć, zatrzymać na chwilę, przemyśleć 
pewne sprawy, zastanowić się nad sen-
sem życia. To jest pewien sposób rozła-
dowania napięcia. Myślę, że to jest do-
bre, nie szkodzi nikomu, a czasem może 
pomóc komuś, kto akurat potrzebuje ja-
kiejś formy wyrażenia swoich myśli, ale 
sam nie potrafi tego zrobić. Uważam, że 
jeżeli człowiek ma w sobie potencjał do 
dawania ludziom pewnego rodzaju ra-
dości, to powinien to robić. 

A oto próbka twórczości autorki:  

Przydrożne kapliczki
Stoją jak stróże przy drogach

Pilnując losu człowieka
Ile w nich piękna i ciepła
Ten wie, co wierzy i czeka

Czeka i modli się przy nich
A one milczeniem prowadzą

Przez bezmiar ludzkiego cierpienia
Stojąc nikomu nie wadzą

Ileż to razy przechodząc
Znak krzyża uczynisz w pośpiechu
Zatrzymaj się w pędzie na chwilę

I pomyśl o śmierci człowieku!

Przydrożne kapliczki i krzyże
To wyraz bezkresu miłości
Bóg kocha bezwarunkowo

Bez Niego nie ma przyszłości

Przestań się spieszyć człowiecze
Stań i wyciągnij ręce

Bo Bóg z przydrożnych przystani
Patrzy i otwiera serce

Przystanij przy  nich na chwilę
I pomyśl, że wszystko przemija
A sens twemu życiu nadadzą
Bóg, Jezus i Święta Maryja,

Katarzyna Dziekańska – Górno

W tym roku uczniowie pokazali hi-
storię narodzenia Pana Jezusa na wesoło, 
osadzoną w realiach szkolnych. Jasełka 
rozpoczęły się sceną, w której ukazana 
została walka dobra ze złem. Wspania-
le odegrali w niej swoje role uczniowie 

klasy III: Diabełek – Zuzia Kobiec, 
Anioł – Marek Kobiec, Uczeń – Adam 
Krawczyk.

Następnie uczniowie przedstawili 
wydarzenia narodzenia Bożego Syna, 
pokłon pasterzy i mędrców ze Wscho-

du. W rolę Maryi wcieliła się Agnieszka 
Chrut a świętego Józefa – Dawid By-
siak. Najbardziej rozbawiła publiczność 
scena kuszenia Heroda przez diabła, 
znakomicie odegrana przez Michała 
Doleżyńskiego (Herod) i Darię Bugaj-
ską (diabeł). Duże brawa otrzymały też 
diabełki tańczące wokół kotła. Pasterze 
nie tylko oddali pokłon Jezusowi, ale 
zaskoczyli wszystkich zmieniając się 
w agentów ochrony. Swoje dary (zabaw-
ki) przyniosły też Jezusowi przedszkola-
ki. Starannie przygotowane stroje i pięk-
na dekoracja (wykonana przez p. Edytę 
Gondek) przeniosły nas w odległe czasy 
i miejsce.

Chór aniołków z młodszych klas, 
przygotowany przez p. Sławomira Wie-
cha, był dopełnieniem wspaniałego wy-
stępu.

Sala gimnastyczna została tego wie-
czoru wypełniona po brzegi mieszkań-
cami parafii i zaproszonymi gośćmi, 
przybyli: starosta powiatu – Zdzisław 
Wrzałka, wójt gminy Górno – Prze-
mysław Łysak, przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Skiba, radny Stani-
sław Anioł, dr Bogusława Bobrowska, 
przyjaciel szkoły – Norbert Radek, ks. 
Wacław Woźnica, prefekt miejscowej 
parafii.

Goście nie szczędzili miłych słów 
i pochwał, a publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami aktorów i przygoto-
wujących spektakl Elżbietę Sańpruch 
i Dorotę Tokarską

Uczniowie wykazali się dużym ta-
lentem aktorskim i wokalnym.Gospodarze gminy w towarzystwie starosty kieleckiego Zdzisława Wrzałki na jaseł-

kach w Leszczynach.

„Z narodzenia Pana...”
W Szkole Podstawowej w Leszczynach odbyły się jasełka bożonarodzeniowe 

„Z narodzenia Pana…”.
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Z sesji Rady Gminy

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Skorzeszycach, w końcu lute-
go br., odbyła się uroczystość pasowania 
na czytelnika uczniów klasy pierwszej. 

Pierwszoklasiści, pod kierunkiem wy-
chowawczyni Justyny Woźniak i pani 
bibliotekarki Justyny Raczyńskiej, przy-
gotowali inscenizację baśni Braci Grimm 
pt. „Dzwoneczek”. W organizację uro-
czystości zaangażowani byli również ro-
dzice, którzy wykonali piękne stroje. 

Dzieci, z ogromnym zaangażowaniem 
i przejęciem, odgrywały swoje role. Po 
przedstawieniu,otrzymały gromkie brawa. 
Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, 
a p. bibliotekarka wielką księgą pasowa-
ła ich na czytelników szkolnej biblioteki. 
Dyrektor Lidia Rafalska wręczyła pa-
miątkowe dyplomy, składając życzenia 
wspaniałych przygód w świecie książki.

Scenariusz pasowania na czytelnika 
okazał się fantastycznym i trafionym po-
mysłem. Przedstawienie przyniosło wie-
le wzruszeń, zintegrowało społeczność 
szkolną, dzieciom sprawiło wielką ra-
dość i pozwoliło im choć na chwilę prze-
nieść się w zaczarowany świat baśni.

Pasowani  
na czytelników !

Oprawę muzyczną na płytach przy-
gotowały mamy z Rady Rodziców – 
Małgorzata Tutaj – przewodnicząca 
i Aneta Zasada. Sprzęt grający obsłu-
giwał były uczeń – Mateusz Toporek. 
Podczas zabawy zostały rozdane nagro-
dy dla grup przedszkolnych oraz klas 
I – VI za wykonanie pięknych dekoracji  
w sali gimnastycznej. Nagrody – ma-
skotki ufundowała Rada Rodziców.

Zabawę uświetniły liczne konkursy 
przygotowane i prowadzone przez panią 

Zorro, kowboje, wróżki, księżniczki 
i czarownice opanowały Szkołę 

Podstawową w Radlinie
W sobotę 22 stycznia w SP im. Karola Wojtyły w Radlinie odbyła się zabawa 

choinkowa. Uczestniczyły w niej dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału zero-
wego oraz klas I – VI.

Izabelę Stępień. Za udział w konkursach 
uczestnicy otrzymali cukierki zakupione 
przez Radę Rodziców. Mamy z trójek 
klasowych przygotowały dla wszystkich 
dzieci słodki poczęstunek. Najmłodsi 
przybyli na tańce w pięknych, koloro-
wych kostiumach karnawałowych. Im-
preza była bardzo udana.

Wielkie podziękowania należą się 
dla mam uczniów, które poświęciły 
czas i pomagały w jej organizacji.

M.Ś.

- To dlaczego pan, jako przewodni-
czący Komisji Oświaty, jej nie zwołał ? 
– pytał wójt gminy Przemysław Łysak. 
– Przecież na ten temat rozmawialiśmy 
na poprzedniej sesji. Miał pan miesiąc 
na podjęcie dyskusji w komisji. Z kolei 
radny Jan Sikora sugerował, by zespo-
ły szkół powołać także w Woli Jachowej 
i Górnie.

- Nasza decyzja jest początkiem dys-
kusji o zmianach w gminnej oświacie – 
twierdził wójt. Temat był dyskutowany 
na zebraniach wiejskich, mamy pozy-
tywne opinie tych zebrań, rad pedago-
gicznych (z wyjątkiem Krajna). Mamy 
również pozytywną opinię Kuratorium 
Oświaty.

Radny Jan Sikora zgłosił  wniosek 
formalny o imienne głosowanie dwóch 
uchwał dotyczących zespołów szkół. 
Rada wniosek odrzuciła. 

Także wniosek formalny radnego E. 
Machula o usunięcie powyższych punk-

Powołano zespoły szkół
Kolejna w tym roku sesja Rady Gminy (7 marca br.) już na początku obrad zaczęła się dość burzliwie. Radny Emil Ma-

chul zgłosił wniosek, by z porządku obrad wykreślić punkty dotyczące powołania zespołów szkół w Bęczkowie i Krajnie. 
Uzasadniał to brakiem dyskusji na ten temat w Komisji Oświaty RG.

tów z porządku obrad został przez RG 
odrzucony. Rada przyjęła porządek ob-
rad i przeszła do jego realizacji.

Rada podjęła uchwały w spra-
wach:

- utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Cedzynie,

- utworzenia zespołów szkół w Bęcz-
kowie i Krajnie,

- poboru podatków w drodze inkasa, 
wyznaczeniu inkasentów (zostali nimi 
sołtysi z poszczególnych sołectw, z wy-
jątkiem Górna, gdzie inkasentem została 
żona sołtysa Mariana Grzegolca),

- zmian w budżecie gminy, które 
omówił skarbnik gminy – Henryk Opa-
liński,

- wykupu działek w Bęczkowie 
w związku z budową przepompowni,

- zatwierdzenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy na terenie 
gminy, na lata: 2011 – 2014,

- uchwalenia regulaminu określają-
cego tryb, sposób powoływania i odwo-
ływania członków zespołu interdyscypli-
narnego oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania,

- przebiegu dróg gminnych (Wola Ja-
chowa – Górno Parcele – Krajno Parcele 
– Krajno Drugie oraz: Górno Parcele – 
Krajno Parcele – Goździec, a także droga 
przy starym kamieniołomie w Górnie,

- o zaliczeniu ww. dróg do kategorii 
dróg gminnych.

W kolejnym punkcie obrad wójt 
Przemysław Łysak złożył informację 
ze swojej działalności między sesjami. 
Gospodarz gminy m.in. uczestniczył 
we wszystkich zebraniach wiejskich, na 
których wybierano sołtysów, w spotka-
niu Lokalnej Grupy Działania, w spotka-
niu w UG z wójtami sąsiednich gmin na 
temat funkcjonowania służby zdrowia, 
w spotkaniu Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w spra-
wie zagospodarowania zalewu w Cedzy-
nie (na razie brak środków finansowych). 
Odbyło się także spotkanie z kierownic-
twem Powiatowego Zarządu Dróg – są 
środki, w wysokości 100 tys. zł, na bu-
dowę chodników w Leszczynach i Bęcz-
kowie

W interpelacjach głos zabrali: Stani-
sław Cedro, Edward Waldon, Andrzej 
Łakomiec, Stanisław Anioł i Jan Zie-
lonka, podnosząc problemy gminy oraz 
swoich miejscowości. Do zgłoszonych 
spraw ustosunkował się wójt gminy.

Uczestnicy sesji z dużym zaintere-
sowaniem przyjęli informacje dr Alfre-
dy Zawieruchy – Rubak o zmianach 
w opiece zdrowotnej na terenie gminy 
(o szczegółach napiszemy w następnym 
numerze „Gołoborza”).

Miłym akcentem, na zakończenie 
sesji, było wręczenie kwiatów paniom, 
uczestniczącym w obradach, z okazji 
Dnia Kobiet. (J. K.)
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To trzeba wiedzieć ! 

W pierwszym dniu rekolekcji mszę św. 
w intencji wszystkich Samorządowców od-
prawił ks. bp. Kazimierz Ryczan. Późnym 
wieczorem odbyła się Droga Krzyżowa.

W drugim dniu poranną mszę św. odpra-
wił ks. bp. Kazimierz Gurda. Potem odbyła 
się konferencja „Etyka w życiu publicznym” 
prowadzona przez ks. dr. Artura Skrzypka.

Oprócz gospodarza naszej gminy  
Przemysława Łysaka w rekolekcjach 
uczestniczyli: wójtowie innych gmin, burmi-
strzowie, starostowie oraz posłowie.

Jak ustalono, rekolekcje samorządow-
ców w Skorzeszycach mają się odbywać co 
roku.

I Rekolekcje Samorządowców  
w Skorzeszycach

System Wzajemnej Zgodności – SWZ 
(ang. cross-compliance) jest instrumentem 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i pole-
ga na uzależnieniu płatności bezpośrednich 
oraz płatności w ramach zrównoważonego 
gospodarowania na gruntach rolnych i le-
śnych (działania rolnośrodowiskowe, ONW, 
zalesianie gruntów rolnych) od konieczno-
ści spełnienia przez rolników określonych 
w przepisach krajowych i UE szeregu norm 
dotyczących zarządzania w całym gospodar-
stwie rolnym. 

Na beneficjentach tych płatności spoczy-
wa obowiązek utrzymania całego gospodar-
stwa rolnego w dobrym stanie, utrzymania 
gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz 
obowiązek utrzymania powierzchni trwałych 
użytków zielonych na odpowiednim niezmie-
nionym poziomie.

Kontrolerzy będą sprawdzać wymogi 
w ramach tzw. Obszaru A, tzn. będą weryfi-
kować czy rolnik przestrzega przepisów do-
tyczących: 

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

czyszczeniem spowodowanym przez niektó-
re substancje niebezpieczne; 

• przestrzegania zasad stosowania osadów 
ściekowych w rolnictwie; 

• ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego; 

za kontrole wymogów wzajemnej zgodności 
w zakresie spełniania przez rolnika wymagań 
dobrej kultury rolnej oraz ochrony środowi-
ska naturalnego. Natomiast za kontrole wza-
jemnej zgodności w zakresie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt będzie odpowiedzialna 
Inspekcja Weterynaryjna.

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wzajemnej 
zgodności nakładające na rolników prowadzą-
cych gospodarstwa obowiązek przestrzega-
nia zasad dobrej kultury rolnej i zarządzania 
gospodarstwem rolnym w sposób, który nie 
stwarza zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska naturalnego, zostały uregu-
lowane w polskim prawodawstwie. Nowo-
ścią jest natomiast to, że rolnika, który złożył 
wniosek w ARiMR o przyznanie jednej z wy-
mienionych wyżej płatności, może odwiedzić 
kontroler, aby sprawdzić czy w gospodarstwie 
przestrzegane są wymogi wzajemnej zgodno-
ści. Każda stwierdzona niezgodność będzie 
oceniana pod kątem dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i ewentualnej powtarzalności. 

W przypadku, gdy stwierdzona niezgod-
ność będzie wynikała z zaniedbań rolnika, 
obniżka płatności wyniesie 3% całkowitej 
kwoty płatności bezpośrednich. Na podstawie 
raportu z kontroli może być wydana decyzja 
o obniżeniu skali potrącenia do 1% lub pod-
wyższeniu do 5% całkowitej kwoty. W uza-
sadnionych przypadkach możliwe jest odstą-
pienie od nałożenia sankcji finansowych. 

Natomiast w przypadkach, gdy kontrole-
rzy stwierdzą powtarzające się niezgodności, 
nałożona sankcja będzie trzykrotnie wyższa, 
ale nie może przekroczyć 15% całkowitej 
kwoty płatności bezpośrednich (procent po-
trącenia zostanie pomnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrolerzy 
stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił w swo-
im gospodarstwie do niezgodności z zasada-
mi cross compliance, nałożona sankcja będzie 
obniżała kwotę należnej płatności obszarowej 
o 20%. W takich przypadkach ARiMR może, 
na podstawie oceny zawartej w protokole 
z czynności kontrolnych, wydać decyzję o ob-
niżeniu nakładanych sankcji do poziomu 15% 
płatności lub, w drastycznych przypadkach, 
może całkowicie pozbawić rolnika dopłat. 

Biuro Prasowe ARiMR

Mogą być sankcje dla rolników
Od 2009 roku rolników obowiązują dodatkowe kryteria z zakresu ochrony 

środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Polska wprowadza tzw. Wy-
mogi Wzajemnej Zgodności.

• wykonywania zbiegów ochrony roślin 
i używania innych niebezpiecznych substan-
cji w sposób nie zagrażający środowisku. 

Kolejne kryteria dotyczące zdrowia pu-
blicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania nie-
których chorób zwierząt i zdrowotności roślin 
wejdą w życie w 2011 roku. Wymagania do-
tyczące dobrostanu zwierząt, zgodnie z de-
cyzją podjętą na ostatniej Radzie Ministrów  
ds. rolnictwa UE, zostały przesunięte o dwa 
lata i zaczną obowiązywać od 2013 roku.

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

• płatności bezpośrednie do gruntów rol-
nych; 

• dopłaty ONW; 
• płatności z tytułu programu rolnośrodo-

wiskowego; 
• płatności z tytułu zalesiania gruntów. 
Od momentu złożenia wniosku, rolnicy 

są zobowiązani do przestrzegania kryteriów 
dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska 
oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w go-
spodarstwie rolnym przez cały rok kalenda-
rzowy. 

Są również zobowiązani do umożliwie-
nia przeprowadzenia kontroli na miejscu na 
terenie gospodarstwa przez upoważnionych 
urzędników. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (ARiMR) jest odpowiedzialna 

Po powrocie do klas, 
uczniowie przystąpili 
do wykonania obrazów 
przedstawiających wio-
snę. Technika prac była 
dowolna. W rezultacie 
powstały przepiękne 
ilustracje, które zawi-
sły w salach, stano-
wiąc bardzo kolorową 
i przyjemną dekorację, 
ogłaszającą panowanie 
nowej pory roku.

 Bożena Stępnik, 
Ewa Lach

Przyszła wiosna !
dokończenie ze str. 1

W dniach 11 i 12 marca br., w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej 
w Skorzeszycach, odbyły się I Rekolekcje Samorządowców. Jak pisał w liście do 
naszego wójta kapelan samorządowców ks. Tadeusz Szlachta „Rekolekcje będą 
dobrą okazją do integracji środowiska Samorządowców Diecezji Kieleckiej i re-
ligijnych refleksji o misji, jaką samo-
rządy spełniają wobec swoich społecz-
ności w tak niełatwym czasie. Niech te 
dni skupienia i zamyślenia ubogacą nas 
wszystkich i pomogą w gorliwym wypeł-
nieniu służebnej roli.”
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Świętokrzyska Halowa Liga Firm

Wola Jachowa lubi grać  
w piłkę nożną !

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w Świętokrzyskiej 
Halowej Lidze Firm, która jest podzielona na trzy ligi. W I lidze dobrze sobie 
radzi drużyna Składu Budowlanego z Woli Jachowej, która zajmuje II miejsce, 
ustępując jedynie UniMaxowi z Kielc.

Projekt „Otwarta Twoja Kariera” 
miał za zadanie zachęcić młodzież do 
zapoznania się z wybranymi zawodami, 
rozpoznawania swoich predyspozycji 
zawodowych oraz planowania przy-
szłej kariery. Wzięło w nim udział wie-
le szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z województwa 
świętokrzyskiego, a wśród nich Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Sko-
rzeszycach oraz Gimnazjum w Górnie. 
Uczniów ze Skorzeszyc bardzo zain-
teresował konkurs, w ramach którego 
uczestnicy mieli za zadanie jak najcieka-
wiej przedstawić wybrany przez siebie 
zawód. Dzieci z klas I – III przedsta-
wiały „Zawody w mojej rodzinie”, na-
tomiast z klas IV- VI: „Kim chcę zostać 
w przyszłości”. Wykonane przez dzieci 
prace charakteryzowały się dużą różno-
rodnością, były to formy pisemne, pla-

Uczniowie na drodze  
do kariery

„Otwarte drzwi do kariery” – pod takim hasłem odbyło się 18 lutego semina-
rium w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Było to jednocześnie uroczy-
ste podsumowanie projektu „Otwarta Twoja Kariera”, organizowanego przez 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia w celu mobilizowania młodych ludzi do 
rozwoju zawodowego.

styczne a także prezentacje multimedial-
ne. Powstał również ciekawy kalendarz 
prezentujący wybrane zawody. 

Szko ła  Pod -
stawowa im. Jana 
Pawła II w Skorze-
szycach oraz Gim-
nazjum w Górnie 
miały możliwość 
pokazania najcie-
kawszych prac na 
wystawie, która to-
warzyszyła uroczy-
stości w sali lustrza-
nej WDK. Podczas 
uroczystego podsu-
mowania delegacje 
uczniów zaprezen-
towały osiągnięcia 
uczniów. Szkołę 
w Skorzeszycach 

reprezentowali: dyrektor Lidia Rafal-
ska, koordynator projektu p. Justyna 
Raczyńska, uczniowie: Klaudia Ozga, 
Katarzyna Satro, Szymon Krzysiek 
natomiast Gimnazjum w Górnie: ko-
ordynator projektu p. Ewa Cedro oraz 
uczennice: Maria Pożoga i Katarzyna 
Rafalska. Podczas seminarium wręczo-
no przedstawicielom obu szkół nagrody 
w postaci statuetek – Kryształowych 
OTK-ów oraz dyplomy za dużą aktyw-
ność oraz oryginalne pomysły. 

Justyna Raczyńska

Delegacja ze Skorzeszyc z Kryształowym OTK-iem

Kielecki Klub Karate „Kyokushin” 
zaprasza wszystkich chętnych do nowo 
organizowanej sekcji karate na treningi, 
które będą odbywać się w każdy wto-
rek i czwartek w Szkole Podstawowej 
w Górnie, o godzinie 17.00. 

Spotkanie organizacyjne odbyło 
się 22 lutego br. w  SP Górno. Kontakt: 
Jan Cedzyński, tel.: 609 770 655

Zaproszenie  
na treningi karate

Właśnie z liderem I ligi Skład rozegrał 
23 stycznia br., mecz, w hali „Budowlan-
ki” w Kielcach, remisując 2 : 2. Tydzień 
później piłkarze z Woli Jachowej rozgro-
mili Targi Kielce 4:1.

Kapitanem zespołu jest Stanisław 
Parszowski: - W naszej grupie mecze 
rozgrywa 14 drużyn z całego regionu 
– powiedział reporterowi „Gołoborza”. 
Mecze odbywają się w hali kieleckiej 
„Budowlanki” i tam też trenujemy. Na tre-
ningi wykorzystujemy także halę w szko-
le w Mąchocicach oraz boisko „Orlika” 
w Radlinie. Naszą drużynę stanowią: 
Wojtek Pióro, Dominik Parszowski, 
Arek Stępień, Sebastian Satro, Edward 
Giemza, Sławek Czaja, Arek Maciejski, 
Mariusz Maciejski, Krzysztof Banak, 
Krzysztof Kowalczyk – kapitan druży-
ny. Piłce poświęcamy wiele czasu.



„Gołoborze” Miesięcznik Samorządowy - wydanie dla gminy Górno
Redagują: Jerzy Kosowski oraz zespół; adresy: Agencja KOS-PRESS, 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 19/3, tel.: 041 368 30 15, e-mail: Kospress@onet.pl

Urząd Gminy Górno, tel.: 41 302 30 18, e-mail: gmina@gorno.pl

Głównym założeniem I Świętokrzy-
skiego Turnieju Matematycznego  jest 
wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci 
i młodzieży, a także ich zainteresowań 
oraz kluczowych kompetencji w zakresie 
edukacji matematycznej. Przedsięwzię-
cie ma również zainspirować nauczycieli 
do kreatywnego prowadzenia zajęć przy 
użyciu ICT, gier, zabaw i zadań, któ-
re wpłyną na kształtowanie logicznego 
oraz twórczego myślenia wśród uczniów. 
I Świętokrzyski Turniej Matematyczny 
- „Poszukiwanie i rozwijanie talentów 
matematycznych i nie tylko” został ob-
jęty patronatem honorowym przez: Ada-
ma Jarubasa – marszałka województwa 
świętokrzyskiego, Małgorzatę Muzoł 
– świętokrzyskiego kuratora oświaty, 
prof. zw. dr hab. Reginę Renz - rektora 
Uniwersytetu Humanistyczno – Przy-

rodniczego im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach i prof. dr inż. hab. Stanisława 
Adamczaka - rektora Politechniki Świę-
tokrzyskiej oraz patronatem medialnym 
„Echo Dnia” i Radio Kielce.

Konkurs polega na tym, że grupy 
uczniów rozwiązują zadania turniejowe, 
pogrupowane są w bloki tematyczne. Za-
dania, które będą rozwiązywać uczniowie 
w bloku ABAKUS, będą umieszczane na 
stronie Świętokrzyskiego Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli oraz w gazecie 
ECHO DNIA.

Szkolnym koordynatorem turnieju 
jest Joanna Białek, która moderuje pracą 
uczniów oraz przyznaje punkty za wyko-
nane zadania. Zespół uczniów, który wy-
kona zadania z przynajmniej dwóch blo-
ków i zgromadzi co najmniej 60 punktów, 
zdobywa:

• dyplom,
• odznakę „Świętokrzyski Turniej 

Matematyczny – „Rozwijanie talentów 
matematycznych i nie tylko 2011”

• może być zakwalifikowany do fina-
łu I ŚTM.

• 80 zespołów, które uzyskają naj-
większą liczbę punktów za nadesłane 
prace (po 20 z każdej grupy wiekowej)  
zostanie zaproszonych, wraz z opiekuna-
mi, na prezentacje finałowe.

• Spośród uczestników  finału zostanie 
wyłonionych 20 zespołów – laureatów, 
po pięciu z każdej grupy wiekowej, któ-
rzy otrzymają największą liczbę punktów 
w czasie finału.

• Nagrody główne (rzeczowe) otrzy-
mują zdobywcy pierwszego, drugiego 
oraz trzeciego miejsca w czterech katego-
riach wiekowych.

W ramach uczestnictwa w turnie-
ju, uczniowie mieli możliwość zagrania 
w świetną grę strategiczną Chłopska 
Szkoła Biznesu – dziękujemy Święto-
krzyskiemu Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli za wypożyczenie gry. 

W turnieju mogą wziąć udział również 
uczniowie nie zgłoszeni przez szkołę, czy 
nauczyciela – wystarczy, że będą wysyłać 
do redakcji Echa Dnia rozwiązania zadań 
konkursowych.                Joanna Białek

Szkoła Podstawowa  
w Skorzeszycach w I Świętokrzyskim 

Turnieju Matematycznym
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach, klas 4-6 (6 grup po 4 oso-

by) biorą udział w I Świętokrzyskim Turnieju Matematycznym „Poszukiwanie 
i rozwijanie talentów matematycznych i nie tylko...”. Uczniowie będą rozwijać 
swoje matematyczne pasje od stycznia do maja 2011 r.

Znakomite warunki śniegowe, wy-
posażenie ośrodka, możliwość wypoży-
czenia sprzętu, zaplecze gastronomicz-
ne, szkółka narciarska dla najmłodszych 
sprawiają, że każdego dnia do Krajna 
Zagórza ściągają pielgrzymki amatorów 
zimowego szaleństwa. Tak było i 25 lute-
go br., w dniu zawodów.

Do slalomu zapisało się ponad 50 za-
wodników w wieku od...4 do kilkudzie-
sięciu lat. Najmłodszą zawodniczką była 
bowiem 4-letnia mieszkanka Kielc, która 
przyjechała na narty z rodzicami. Slalo-
mistka okazała się bardzo dzielna, bo po-
konała stok bez wywrotki. 

Zawody rozegrano w kilku katego-
riach wiekowych, w konkurencjach mę-
skich i kobiecych. Przyniosły one sporo 
sportowych emocji i dobrej zabawy.

Finał zawodów odbył się przy restau-
racji, u podnóża stoku, gdzie właściciel 
ośrodka poczęstował uczestników zawo-

Na stoku „Sabat” w Krajnie

Slalom dla dużych i małych
Na bocznym, 300-metrowym, stoku narciarskim, w ośrodku „Sabat” w Kraj-

nie Zagórzu, odbyły się zawody narciarskie, organizowane przez właściciela 
ośrodka Zenona Dańdę. Patronat nad zawodami objęli: starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka oraz wójt gminy Górno Przemysław Łysak.

Gospodarze powiatu i gminy podkreślili 
pełne poparcie dla rozwoju sportów zi-
mowych, tym bardziej, że uprawiane są 
one w ośrodku o coraz większej renomie 
nie tylko w naszym regionie, ale całym 
kraju. Na olbrzymim parkingu widzieli-
śmy bowiem rejestracje z wielu dużych 
miast w Polsce. (Kos.)

Od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba, radny 
powiatu Dariusz Skiba oraz starosta kielecki Zdzisław Wrzałka 
na stoku „Sabat” w Krajnie Zagórzu.

dów kiełbaskami 
z grilla i gorącą 
herbatą. Potem na-
stąpiła ceremonia 
wręczenia dyplo-
mów oraz nagród 
rzeczowych ufun-
dowanych przez 
Zenona Dańdę oraz 
sponsorów. Wrę-
czyli je: starosta 
Zdzisław Wrzałka, 
wójt Przemysław 
Łysak oraz prze-
wodniczący Rady 
Gminy Grzegorz 
Skiba. W uroczy-
stości uczestniczył 
także radny powia-
tu Dariusz Ski-
ba oraz wicewójt 
Paweł Marwicki. 


