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Trwa budowa drogi expressowej nr 74

Sponsoruje GKS

dokończenie na str. 4

dokończenie na str. 7

Węzeł  
w Cedzynie  

– do końca roku
Trwa budowa drogi expressowej 

nr 74 na odcinku pozamiejskim. Jak 
poinformowała nas rzecznik prasowy 
kieleckiego Oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– Małgorzata Pawelec - Buras, roz-
poczęto układanie warstwy ścieralnej 
(docelowej) na jezdni południowej 
drogi (na północnej już położono).

Znany przedsiębiorca i miłośnik piłki noż-
nej, właściciel Zakładu Dekarsko-Blacharskiego 
i Remontowo-Budowlanego z Górna Parceli, Jan 
Cedzyński jest największym sponsorem junio-
rów GKS Górno.

W październiku ubiegłego roku przedsiębiorca, 
na „Orliku” w Radlinie, wręczył młodzieży z GKS 
ufundowane  przez  siebie  dresy  sportowe,  chcąc 
w  ten  sposób nagrodzić  aktywność  sportową mło-
dych ludzi. 

Niedawno spotkał się z chłopcami na stadionie 
piłkarskim w Górnie, gdzie wręczył im 20 komple-
tów żółto – czarnych strojów składających się z: ge-
trów, spodenek i koszulek.

Także  podsumowanie  ostatniego  sezonu  było 
okazją  do  spotkania  się  zawodników  GKS  Górno 
z władzami gminy: wójtem gminy Przemysławem 
Łysakiem i przewodniczącym Rady Gminy Grzego-
rzem Skibą, Zarządem GKS Górno reprezentowa-
nym przez prezesa Zarządu Waldemara Możdżon-
ka, sekretarza  zarządu  a  zarazem  trenera  drużyny 
Mirosława Waldona z głównym sponsorem klubu 
juniorów, Janem Cedzyńskim, który postanowił naj-
lepszym  uczniom  –  członkom  drużyny  ufundować 
dofinansowanie do  zaplanowanego na koniec  lipca 
obozu w Krynicy – Zdroju.

Dary  
dla juniorów

Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba wręcza w Chańczy zwycięzcom 
zawodów z OSP w Woli Jachowej okazały puchar.

Mistrzowie Województwa  
z naszej gminy  

- czyt na str. 3

Strażacki  
MAN  

dla OSP 
z Woli 

Jachowej,
„STAR”  

dla Leszczyn
Nowy nabytek poświęca ks. proboszcz Parafii Sko-
rzeszyce - Henryk Węgrzyn.- czyt na str. 6
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Z sesji Rady Gminy

Obrady otworzył przewodniczący rady 
Grzegorz Skiba, witając uczestników sesji 
z wójtem Przemysławem Łysakiem. Rad-
ni  zatwierdzili  porządek  obrad,  po  czym 
przeszli do jego realizacji.

Głos  oddano  organizatorowi  zbiórki 
książek dla dzieci polskich, mieszkających 
na  Litwie,  Romualdowi Sadowskiemu, 
który  przekazał  wójtowi  gminy  dyplom 
z podziękowaniami za te dary, skierowany 
pod adresem szkoły w Górnie. Poinformo-
wał, że książki trafiły do polskich bibliotek 
w Rejonie Solecznickim. Mieszkający tam 
Polacy  są wdzięczni  za  te  prezenty,  które 
cementują ich związki z Ojczyzną.

Zmiany  bieżące  w  budżecie  gminy, 
to  następny  punkt  obrad RG. Omówiła  je 
nowa skarbnik gminy Halina Cedzyńska: 
zwiększono dochody budżetowe o przeszło 
197  tys.  zł,  uzyskane  z  dotacji  celowych 
w  ramach  programów  finansowanych 
z  udziałem  środków  unijnych  („Uczymy 
się dla lepszej przyszłości” – program reali-
zowany przez SP w Cedzynie). O taką samą 
kwotę zwiększono wydatki z budżetu – na 
realizację ww. programu. Dokonano  także 
przeniesień środków między działami. Po-
wyższe zmiany spowodowały konieczność 
aktualizacji wieloletniej prognozy finanso-
wej gminy.

O  programie  „Uczymy  się  dla  lepszej 
przyszłości”  poinformowała  dyrektor  Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego w Cedzy-
nie Ewa Krajcarz:  1 września  br.  szkoła 
podpisała umowę ze Świętokrzyskim Biu-
rem  Rozwoju  Regionalnego  na  realizację 
tego programu. Szkoła, w ciągu dwóch lat, 
otrzyma prawie 510 tys. zł na ten cel. Środ-
ki wykorzysta się na wiele przedsięwzięć, 

Zmiany w budżecie
Zmiany w budżecie gminy na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finanso-

wej, zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wprowadzenie 
zmian do uchwały RG w sprawie obwodów głosowania, określenia granic, numerów 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, to główne tematy, jakimi zajęli się 
radni RG na sesji – 16 września br.

Nowa skarbnik gminy Halina Cedzyń-
ska informuje na sesji o zmianach 
w budżecie.

O  swojej  pracy  między  sesjami  Rady 
Gminy  poinformował  wójt  gminy:  od  11 
sierpnia br. wójt wydał  siedem zarządzeń, 
m.in.  powołując  na  stanowisko  dyrekto-
ra SP w Woli  Jachowej Marzenę Rubak. 
Podpisał  umowy  na  dowóz  i odwożenie 
dzieci  ze  szkół  w  Bęczkowie  i  Krajnie, 
wziął  udział  w  inauguracji  nowego  roku 
szkolnego w Cedzynie. Wójt szeroko omó-
wił  nowe możliwości  budowy  przydomo-
wych  oczyszczalni  ścieków,  tam,  gdzie 
nie ma sieci kanalizacyjnej, z wykorzysta-
niem dotacji  (45%)  i korzystnego kredytu 
z WFOŚiGW (czyt. oddzielną informację). 

Gospodarz  gminy  uczestniczył  w  ze-
braniach wiejskich w Skorzeszycach i Kraj-
nie, w przekazaniu strażnicy OSP w Lesz-
czynach,  prowadził  naradę  z  dyrektorami 
szkół, wziął udział w spotkaniu w General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad 
w  Warszawie  na  temat  przebiegu  przez 
gminę trasy S-74.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Skiba odczytał następnie pismo lokatorów 
Domu  Nauczyciela  w  Bęczkowie,  wnio-
skujących  o  sprzedaż  zajmowanych  przez 
nich mieszkań. Problem  ten  rozpatrzą ko-
misje rady.

W  interpelacjach  głos  zabrali:  Janina 
Rubak, Aneta Dudzik, Teresa Szlufik, 
Edward Waldon, Cecylia Krawczyk, An-
drzej Łakomiec i Marzena Jamrożek, pod-
nosząc  bieżące  problemy  swoich  sołectw. 
Ustosunkował się do nich wójt gminy.

W  tej  części  obrad  radny  powiatowy 
Dariusz Skiba  poinformował  o  swoich 
działaniach w Radzie Powiatu. Mówił m.in. 
o możliwości skorzystania gminy z dotacji 
na roboty interwencyjne, a także o swoich 
wnioskach  na  remont  dróg  powiatowych 
prowadzących  do  wyciągu  narciarskiego 
w Krajnie Zagórzu oraz do nowo powsta-
jącego wiejskiego domu kultury w Krajnie. 
Radny  przekazał  wójtowi  projekt  poro-
zumienia  w  sprawie  remontu  chodników 
w  Leszczynach  i  Bęczkowie  (temat  oma-
wiamy oddzielnie). 

Po wyczerpaniu porządku obrad,  sesję 
zakończono. (Kos.)

z  których  skorzystają  wszyscy  uczniowie 
szkoły.  Przewidziano  m.in.:  dodatkowe 
godziny  na  naukę  języków  angielskiego 
i niemieckiego, na działalność kółek zain-
teresowań,  m.in.:  matematycznego,  kom-
puterowego,  Młodego  Humanisty,  przy-
rodniczego,  wyjazd  na  „zieloną  szkolę” 
i  2-dniowe wycieczki, m.in.  do Krakowa, 
na zajęcia logopedyczne itp. Udział szkoły 
w  tym  programie  i  uzyskanie  tak  dużych 
środków, to wielkie osiągnięcie tej placów-
ki.

Radni  dokonali  zmian w  uchwale RG 
w  sprawie  utworzenia  obwodów  głoso-
wania,  określenia  granic,  numerów  oraz 
siedzib  obwodowych  komisji wyborczych 
(piszemy na ten temat oddzielnie).

Na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbyło 
się podsumowanie i ogłoszenie wyników XIII Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego. Wśród laureatów znalazła 
się pani Janina Kraj - nauczycielka SP im. Karola Wojtyły 
w Radlinie i SP im. Stefana Żeromskiego w Cedzynie. Pani 
Janina za wiersz „Marzenie” otrzymała wyróżnienie.

Rozdanie  nagród  poprzedził  monodram  pt.  „Gołębie 
serce”  w  wykonaniu  Julii Stelmaszczyk. Wyniki  ogłosił 
przewodniczący jury, poeta Zdzisław Antolski. Głos zabrał 
także  znany  aktor Edward Kusztal,  członek  jury. Prezen-
tacji  nagrodzonych  utworów  dokonał  młody  aktor  teatru  
im. S. Żeromskiego w Kielcach – Michał Węgrzyński. Na 
zakończenie  wystąpiła  z  koncertem  wokalistka  Dorota 
Osińska,  która  wspaniale  śpiewała  m.  in.  teksty  Magdy 
Czapińskiej.         (M.Ś)

Sukces Janiny Kraj  
w konkursie poetyckim
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X Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie

Korzystny program dla mieszkańców

Nasz  zespół  tworzyło  czterech  stra-
żaków  –  ochotników: Mirosław Syno-
wiec, Karol Kobyłecki oraz  Szymon 
i Sebastian Szot. Wystąpili oni, podob-
nie  jak  i  pozostałe drużyny, w wyścigu 
równoległym  na  łodzi,  wyścigu  druży-
nowym na  łodzi, w wiosłowaniu  łodzią 
na  dystansie  200 metrów, w  reanimacji 

OSP z Woli Jachowej znowu najlepsza !

Członkowie zwycięskiego zespołu z prezesem WOPR Wacławem Mozerem.

Jego finalnymi odbiorcami są właści-
ciele domów, którzy do tej pory nie mieli 
możliwości skorzystania z instalacji ka-
nalizacyjnych i w najbliższych latach nie 
mają szans na podłączenie się do oczysz-
czalni komunalnych oraz właściciele do-
mów,  którzy  dotychczas  nie  podłączyli 
się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej (w zakresie podłączenia budynków).

Realizację  programu  zaplanowano 
do końca 2015 roku.

Wsparcie  finansowe  przeznaczo-
ne  jest  na  zagospodarowanie  ścieków 
bytowo-gospodarczych,  powstają-
cych  w  gospodarstwach  domowych, 

nie ścieki spełniają wymogi standardów 
polskich i unijnych.

Z zakresu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków wyłącza się:

•  obszary, dla których budowa zbior-
czych systemów odprowadzenia ścieków 
jest ekonomicznie uzasadniona (zgodnie 
z  wymogami  rozporządzenia  ministra 
środowiska z 1  lipca 2010 r. w sprawie 
sposobu  wyznaczania  obszaru  i  granic 
aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)).

•  obszary,  na  których  istnieje  moż-
liwość  podłączenia  się  do  istniejącego 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

•  obszary, dla których przed 2020 ro-
kiem został, przez jednostkę samorządu 
terytorialnego lub podmioty świadczące 
usługi publiczne w ramach realizacji jej 
zadań  własnych,  zaplanowany  i  będzie 
wykonany zbiorczy system odprowadza-
nia ścieków.

W związku z powyższym miesz-
kańców gminy Górno, spełniających 
powyższe kryteria i zainteresowanych 
budową przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, prosimy o zgłaszanie tego 
faktu do Urzędu Gminy w Górnie.

W Chańczy na zalewie, 27 sierpnia br., odbyły się X Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie. Gminę 
Górno reprezentował zespół z OSP Wola Jachowa. Miło nam poinformować, że 
nasi wodniacy zajęli I miejsce, pozostawiając w pobitym polu 52 drużyny WOPR. 
OSP, PSP i Policji.

w  gospodarstwach  agroturystycznych 
oraz w obiektach użyteczności publicz-
nej.

Pomocą nie są objęte niezabudowane 
działki oraz budynki, które nie są użytko-
wane. Program obejmuje  tylko  te  urzą-
dzenia, w których oczyszczanie ścieków 
zachodzi na drodze biologicznej. 

Oczyszczalnie przydomowe to urzą-
dzenia  rozwiązujące  problem  ścieków 
na  terenach  pozbawionych  sieci  kana-
lizacyjnej.  Z  powodzeniem  zastępują  – 
często  nieszczelne  –  szamba.  Są  proste 
w montażu i eksploatacji, tanie w utrzy-
maniu i ekologiczne. Oczyszczone przez 

Przydomowe  
oczyszczalnie ścieków

26 lipca 2011 roku, na konferencji samorządowej w Warszawie, Stanisław 
Gawłowski - wiceminister środowiska ogłosił program Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

na fantomie oraz w trafianiu rzutką ręka-
wową do celu.

Po podliczeniu punktów przez komi-
sję zawodów okazało się, że OSP Wola 
Jachowa zdobyła ich najwięcej i wygrała 
zawody  !  Puchar  dla  zwycięzców wrę-
czyła wojewoda świętokrzyski Bożenty-
na Pałka – Koruba, główny organizator 

zwodów  oraz  komendant  wojewódzki 
PSP st. bryg. Zbigniew Muszczak.

Warto podkreślić, że był to już dzie-
wiąty występ naszych zawodników w za-
wodach  wojewódzkich.  Czterokrotnie 
drużyna  z Woli  Jachowej wygrywała  to 
współzawodnictwo, raz była II i raz III.

Jako  zwycięzca  zawodów  woje-
wódzkich,  wodniacy  z  Woli  Jachowej 
reprezentowali  nasz  region  na  mistrzo-
stwach Polski w Giżycku, gdzie zajęli 13 
miejsce. (J.)
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dokończenie ze str. 1

Oferta OHP

Trwają  także  prace  w  rejonie  ronda 
w Cedzynie – są to roboty wykończeniowe, 
których finałem będzie włączenie nowej dro-
gi  do  istniejącej  drogi  nr  74  oraz  do  drogi 
powiatowej  w  kierunku  Leszczyn.  W  naj-
bliższym czasie przewiduje się tutaj koncen-
trację maszyn drogowych i sprzętu albowiem 
wykonawca powinien uporać się z zadaniem 
do końca roku. Wtedy nastąpi oddanie skrzy-
żowania w Cedzynie do użytku.

Jak  z  tego  wynika,  mieszkańcy  Lesz-
czyn  oraz  innych miejscowości w  gminie 
nie mogą  liczyć na wcześniejsze otwarcie 
drogi w kierunku Leszczyn. Ruch w  tam-
tym kierunku będzie się odbywał jak obec-
nie, czyli objazdem przez Radlin.

Trwa budowa drogi expressowej nr 74

Węzeł w Cedzynie  
– do końca roku

Zmodernizowane rondo w Cedzynie oddane zostanie do użytku do końca tego roku.

Kustosz Biblioteki Publicznej w Kraj-
nie serdecznie dziękuje właścicielkom skle-
pów znajdujących się na terenie miejscowo-
ści Krajno: Danucie Krawczyk i Renacie 
Bozowskiej  za  przekazywanie  czasopism. 
Dziękuję również listonoszowi Wiesławo-
wi Rychel,  który  bezinteresownie  odbiera 
i  przywozi  je  do  biblioteki.  Dzięki  temu 
biblioteka posiada wiele  aktualnych pism, 
a czytelnicy są bardzo zadowoleni.

Serdeczne  podziękowanie  składam 
również Urszuli Jamrożek,  która  prze-
kazała  w  darze  bibliotece  wiele  książek 
oraz Wioletcie Wilkońskiej za zakup na-
grody  do  konkursu  czytelniczego.  Jestem 
wdzięczna  za  każdy,  nawet  najmniejszy 
gest serdeczności skierowany w stronę bi-
blioteki. Bardzo dziękuję.

Katarzyna Dziekańska

Podziękowanie

Zadania  CEiPM:  prowadzenie  po-
radnictwa  i  informacji  zawodowej,  ba-
danie  i  diagnozowanie  lokalnego  rynku 
usług  edukacyjnych  i  rynku pracy, pro-
wadzenie pośrednictwa pracy w tym po-
średnictwa  pracy  zagranicznej,  obsługa 
refundacji  wynagrodzeń  młodocianych 
pracowników oraz prowadzenie działal-
ności promocyjnej i informacyjnej w za-
kresie realizowanych działań

W  strukturze  CEiPM  znajdują  się: 
Młodzieżowe Biura Pracy, Kluby Pracy, 
Mobilne  Centrum  Informacji  Zawodo-
wej, Młodzieżowe Centra Kariery, Dział 
Refundacji.

Młodzieżowe  Biura  Pracy  są  głów-
nym  realizatorem  zadań  z  zakresu  po-
średnictwa  pracy  na  rzecz  młodzieży 
uczącej się i bezrobotnej, w tym również 
pośrednictwa pracy zagranicznej.

KONTAKT: Klub Pracy w Kiel-
cach, ul. Paderewskiego 31, tel./fax: 
041-341-53-74.

Mobilne Centrum Informacji Zawo-
dowej  zostało  utworzone  w  ramach  no-
woczesnego systemu oferującego wysoką 
jakość doradztwa zawodowego i informa-
cji zawodowej. Jego celem działania jest: 
zwiększenie  dostępu  do  usług  informacji 
i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

mieszkającej  z  dala  od większych miast, 
wyposażenie młodzieży, osoby bezrobotne 
i poszukujące pracy w wiedzę, informacje 
i  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacji 
dynamicznych  zmian  społecznych  i  go-
spodarczych, ukształtowanie umiejętności 
aktywnego i elastycznego planowania wła-
snego rozwoju zawodowego (redagowanie 
dokumentów  aplikacyjnych,  biznesplan, 
aktywne formy poszukiwania pracy).

KONTAKT: ul. Klembowskiego 3,  
25-829 Kielce, tel.: 041-345-99-84,  
e-mail: mciz.kielcee@ohp.pl

Hufce pracy: realizują  one  zadania 
z zakresu kształcenia i wychowania, pro-
wadzą działania profilaktyczne i eduka-
cyjne m.in. z zakresu ekologii i promocji 
zdrowia. Hufce Pracy zapewniają uczest-
nikom  możliwość  realizacji  obowiąz-
ku  szkolnego  z  jednoczesną  realizacją 
przygotowania  zawodowego  w  formie 
przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy  i  nauki  zawodu.  Oddziaływania 
wychowawcze  realizowane  są  w  toku 
codziennej  pracy,  jak  również  poprzez 
organizację  przedsięwzięć  kulturalno-
oświatowych,  sportowo-rekreacyjnych 
i  turystycznych  zarówno  na  szczeblu 
wojewódzkim, jak i lokalnym.

K O N TA K T:  H u f i e c  P r a c y,  
ul. Paderewskiego 31, 25-415 Kielce,  

tel.: (41) 344 46 11, fax: (41) 344 46 11, 
e-mail: hufiec.kielce@ohp.pl

Praktyczna  nauka  zawodu  w  zawo-
dach:  ślusarz,  stolarz,  krawiec,  kucharz 
małej  gastronomii,  mechanik  pojazdów 
samochodowych,  cukiernik,  piekarz, 
fryzjer,  sprzedawca,  murarz,  ogrodnik, 
betoniarz-zbrojarz,  murarz,  technolog 
robót wykończeniowych,  lakiernik, bla-
charz samochodowy, rzeźnik-wędliniarz. 
Formy  kształcenia:  Zasadnicza  Szkoła 
Zawodowa i Gimnazjum z klasami przy-
sposabiającymi do pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany uczest-
nictwem w warsztatach aktywizacji 
zawodowej przeprowadzonych przez 
MCIZ Kielce, zgłoś się do Urzędu Gmi-
ny w Górnie, tam uzyskasz wszelkich 
potrzebnych informacji. Przypomina-
my, iż warsztaty są bezpłatne i odbywać 
się będą w budynku UG w Górnie.

Edukacja gratis !
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach realizuje bezpłatnie 

zadania na rzecz młodzieży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakre-
sie: kształcenia, dokształcania, zatrudnienia i wychowania młodzieży z terenu 
województwa świętokrzyskiego. Ponadpowiatową jednostką organizacyjną OHP 
jest: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach. Celem CEiPM jest reali-
zacja zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w za-
kresie świadczenia usług edukacyjnych dla młodzieży z lokalnego rynku pracy.
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W niedzielę, 9 października br.

W Krajnie można świetnie wypocząć

Zainteresowanie wyborami w naszej 
gminie  jest  bardzo  duże,  dość  powie-
dzieć, że do Sejmu RP kandyduje sied-
mioro  mieszkańców  –  chyba  najwięcej 
ze  wszystkich  gmin  w  regionie.  Na  li-
stach wyborczych  do  Sejmu RP  znajdą 
się: Karolina Błaszczyk, Jan Cedzyń-
ski, Czesław Dudek, Damian Dudzik, 
Anna Kobyłecka, Antoni Libera  oraz 
Daniel Znojek.  Ósmy  kandydat  zrezy-
gnował z udziału w wyborach. 

W związku z wyborami, wójt gminy 
wydał zarządzenie w sprawie utworzenia 
obwodów głosowania, określenia granic, 
numerów oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych - patrz tabela.

Zgodnie  z  Kodeksem  Wyborczym, 
istnieje  możliwość  głosowania  kore-
spondencyjnego, jak również skorzysta-
nia przez wyborców z alfabetu Braillea 
za  pomocą  nakładki. Wyborcy,  mający 
zamiar  skorzystania  z  wymienionych 
form  głosowania,  powinni    zgłosić  ten 
fakt w Urzędzie Gminy w Górnie.

Nr  
ob-

wodu
Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji  

Wyborczej (nr tel.:)

1. Bęczków, Podmąchocice Zespół Szkół w Bęczkowie,  
tel.: 41 302-40-26

2. Cedzyna Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Cedzynie, tel.: 41 302-22-20

3.

Górno, Górno Zawada, Górno Osiedle, Górno 
Parcele (lokal przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych oraz do głosowania korespon-

dencyjnego)

Szkoła Podstawowa w Górnie,  
tel.: 41 302-30-02

4.
Krajno Pierwsze, Krajno - Zagórze, Krajno 

Drugie, Krajno - Parcele (lokal przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych)

Zespół Szkół w Krajnie, 
tel.: 41 302-30-03

5. Leszczyny SP w Leszczynach,
tel.: 41 302-19-65

6. Radlin SP w Radlinie,
tel.: 41 302-10-42

7. Skorzeszyce SP w Skorzeszycach,
 tel.:41 302-30-08

8. Wola Jachowa SP w Woli Jachowej
tel.: 41 300-30-14

Siedmioro kandydatów z gminy do Sejmu RP
W niedzielę, 9 października br. odbędą się wybory do polskiego Parlamentu. W woj. świętokrzyskim wybierzemy  

16 posłów oraz 3 senatorów (po raz pierwszy w okręgach jednomandatowych).

Mieszkańcy Krajna Pierwszego Tere-
sa i Tomasz Szlufikowie już prawie pięć 
lat temu postanowili skorzystać z okazji 
i  zorganizowali  gospodarstwo  agrotury-
styczne. Wcześniej  przygotowali  się  do 
tego przedsięwzięcia: dysponują pięknym 
domem oraz posesją, którą odpowiednio 
urządzili. Do dyspozycji gości oddali pięć 
pokoi (15 miejsc noclegowych), dwie ła-
zienki, dobrze wyposażoną kuchnię oraz 
działkę  wyposażoną:  w  plac  zabaw  dla 
dzieci,  zadaszony  grill,  altankę  z  miej-
scami do siedzenia, boiska do siatkówki 
i  piłki  nożnej  (oczywiście  niewielkich 
rozmiarów), miejsce na ognisko, parking 
oraz ogrodzone podwórko, na którym do-
minuje  zieleń. Całość  tworzy  „Raj  przy 
Gościńcu” – jak nazwali swoje gospodar-
stwo właściciele.

Gospodarstwo  czynne  jest  przez 
cały  rok:  latem  goście  korzystają m.in. 
z  oddalonych  zaledwie  kilka  kilome-
trów zbiorników wodnych w Cedzynie, 
Wilkowie  i  Ciekotach,  zimą  –  przede 
wszystkim  z  wyciągu  narciarskiego, 
oddalonego  zaledwie  kilometr.  Goście 

Raj przy Gościńcu
Wyciąg narciarski w Krajnie Zagórzu, znany od wielu lat w całym kraju, 

zaktywizował okolicznych mieszkańców do robienia biznesu. Polega on przede 
wszystkim na tworzeniu bazy noclegowej i rekreacyjnej wokół tego obiektu.

przyjeżdżają  tutaj  nawet  na  sylwestra, 
który  organizują  sobie  w  kameralnych 
warunkach „Raju”.

Zainteresowanie gospodarstwem jest 
coraz większe: - Mamy własną stronę in-
ternetową ( www.rajprzygościńcu.wcza-
sywpolsce.pl)  wieść  o  naszym  „Raju” 
rozchodzi się także  pocztą pantoflową – 
mówi Tomasz Szlufik. Każdego roku go-
ścimy kilkadziesiąt rodzin, mieliśmy na-
wet gości z zagranicy, z Austrii i Włoch.

Przyjezdni  korzystają  nie  tylko  ze 
znakomitych  i  tanich  warunków  byto-
wych  (łóżko kosztuje  już od 25 zł),  ale 

także z wiejskiego jadła: mogą zamówić 
sobie jajka prosto od kur, mleko  - prosto 
od krowy oraz potrawy  typowo święto-
krzyskie. Najczęściej sami przygotowują 
sobie  posiłki,  korzystając  z  bardzo  do-
brze wyposażonej kuchni.

Państwo Szlufikowie postanowili roz-
winąć swój interes: w podwórku dobiega 
końca budowa drugiego domu, w którym 
pomieści się kolejnych pięć pokoi (15 łó-
żek) wraz z zapleczem socjalnym.

- Na razie z  tego  interesu nie da się 
utrzymać  –  mówi  p.  Teresa  –  ale  na 
pewno można nieźle dorobić do docho-
dów domowych. Dlatego zachęcałabym 
innych  gospodarzy  do  organizowania 
u  siebie  agroturystyki.  Im  większa  bę-
dzie u nas baza, tym większe będzie za-
interesowanie turystów...

W  ostatnio  organizowanym  przez 
Starostwo  Powiatowe  IV  Powiatowym 
Konkursie  na  najpiękniejsze Gospodar-
stwo w Powiecie Kieleckim,  „Raj  przy 
Gościńcu” uzyskał dyplom – wyróżnie-
nie,  który  wręczono  podczas  dożynek 
powiatowych  w  Nowej  Słupi.  To  już 
drugi  taki  sukces,  podobny  zanotowali 
dwa lata temu, o czym świadczy nagroda 
książkowa. (Kos.)

P.s. Podczas dożynek powiatowych 
w Nowej Słupi, w konkursie na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy, wie-
niec wykonany przez KGW Krajno 
otrzymał wyróżnienie.
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Powiększyli potencjał ratowniczy

Akcja „Krew darem życia” w Skorzeszycach

Kolejny raz, z inicjatywy Stowarzyszenia Przy-
jaciół Gminy Górno i jej prezesa Grzegorza Ciepie-
li, 4 września br. zorganizowano w tej miejscowości 
akcję „Krew darem życia”.

Ekipa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Kielc rozlokowała się w miejscowej szkole. Dzięki 
dobrze przygotowanej  akcji,  zgłosiło  się  74 honoro-
wych dawców, którzy przekazali 33  litry najcenniej-
szego  leku.  Jest  to  czwarty  wynik  w  regionie  -  po 
Strawczynie,  Sobkowie  i  Daleszycach.  Jak  poinfor-
mowała nas Renata Przybysławska z Centrum, akcja 
w Skorzeszycach była wzorowo zorganizowana, dzię-
ki czemu przebiegła bardzo sprawnie. Oddana krew na 
pewno uratuje komuś życie i dlatego jest tak cenna.

Dyrektor Centrum Jerzy Stalmasiński oraz pre-
zes Grzegorz Ciepiela  serdecznie dziękują dawcom 
oraz organizatorom akcji za  postawę, za wrażliwość 
i zrozumienie potrzeb ludzi chorych, najczęściej ocze-
kujących na operację. Taka postawa zasługuje na wy-
razy największego szacunku.     (J.)

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej LZS

Leszczyny i Radlin na pudle !
Duży sukces w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Zrzeszenia Ludowych 

Zespołów Sportowych odniosły dwie drużyny z naszej gminy: LZS Leszczyny i LZS Ra-
dlin. W finale rozgrywek obydwa zespoły zajęły odpowiednio: II i III miejsce.

Podsumowanie  turnieju oraz wręcze-
nie  pucharów,  dyplomów  i  nagród  (piłki 
nożne)  odbyło  się  na  początku września 
w  Daleszycach,  na  boisku  Spartakusa. 
Wyróżnienia  wręczył  przedstawiciel 

władz  Świętokrzyskiego  Związku  Pił-
ki  Nożnej  Jerzy Kula  oraz  wójt  gminy 
Górno  Przemysław Łysak.  Obecny  był 
również  prezes  GKS  Górno  Waldemar 
Możdżonek.

Pozyskano 33 litry 
cennego leku !

LZS Leszczyny, z wójtem gminy Przemysławem Łysakiem, po finale w Daleszycach.

Do zgromadzonych przemawia posłanka na Sejm - Marzena 
Okła - Drewnowicz.

Uroczystość  rozpoczął  prezes  OSP 
w Woli  Jachowej  i  jednocześnie  prezes Za-
rządu Gminnego OSP Wiesław Kaleta, który 
przekazał pełnienie honorów gospodarza im-
prezy  wójtowi  gminy  Górno  –  Przemysła-
wowi Łysakowi.

Gospodarz  gminy wyraził  swoją  radość 
z okazji przekazania nowego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego  MAN  jednostce  OSP 
w Woli Jachowej.

- Pozyskanie tego pojazdu nie było wca-
le łatwe - stwierdził -  jednak dzięki licznym 

Prezes OSP Wiesław Kaleta podkreślił, że 
bez zaangażowania się Marzeny Okła-Drew-
nowicz nie byłoby tego samochodu. Posłana 
wyjednała u Komendanta Głównego OSP 50 
tys. zł na ten zakup. 

Prezes OSP oraz wójt gminy wręczyli na-
stępnie  dyplomy  –  podziękowania  osobom, 
które wniosły znaczący wkład w pozyskanie 
samochodu dla OSP w Woli Jachowej. Ode-
brali je wszyscy goście honorowi, a ponadto 
wójt  gminy  i  przewodniczący Rady Gminy. 
Goście  podkreślili,  iż  swoje  wsparcie  de-
dykowali  konkretnym  ludziom,  strażakom-
ochotnikom  z  Woli  Jachowej,  którzy  mają 
duże  sukcesy  w  niesieniu  pomocy  ludziom 
podczas różnych zagrożeń.

Swoją  radość  z  okazji  otrzymania  tego 
daru  wyrazili  także  radni  z Woli  Jachowej: 
Stanisław Cedro i Jan Sikora.

Punktem  kulminacyjnym  uroczystości 
było przekazanie przez wójta kluczyków do 
nowego MAN-a prezesowi OSP Wola Jacho-
wa, który oddał  je użytkownikom samocho-
du: kierowcy – Czesławowi Synowcowi oraz 
konserwatorowi – kierowcy Przemysławowi 
Kobyłeckiemu. Mechanicy  uruchomili  po-
jazd oraz syrenę alarmową, w tym momencie 
rozległy brawa zgromadzonej publiczności.

Spotkanie stało się okazją do przekazania 
przez OSP Wola Jachowa samochodu ratow-
niczo-gaśniczego  marki  STAR    strażakom 
z  OSP  Leszczyny.  Protokół  w  tej  sprawie, 
z  ramienia  Leszczyn,  podpisał:  prezes  OSP 
Piotr Gil  i  naczelnik OSP  – Adam Kotaś, 
dziękując  za  ten  piękny  gest. Przekazują-
cy  samochód,  Wiesław  Kaleta  podkreślił, 
że  jest  to pojazd w pełni  sprawny  (trzy  lata 
temu  wykonano  jego  karosację)  i  życzył 
kolegom strażakom dużej  z niego pociechy. 
Do  podziękowań,  w  imieniu  mieszkańców 
sołectwa Leszczyny, dołączył  radny  i  sołtys 
w jednej osobie – Stanisław Anioł.

Uroczystość,  którą  OSP  Wola  Jachowa 
zorganizowała  na własny  koszt,  zakończyło 
wspólne ognisko.  (Kos.)

przyjaciołom gminy i OSP w Woli Jachowej, 
udało się tego dokonać. Wójt powitał następ-
nie gości honorowych uroczystości, mających 
duży wkład w ufundowaniu samochodu: po-
słankę na Sejm RP Marzenę Okła - Drew-
nowicz  i  jej  gościa  - Henrykę Krzywonos 
-  sygnatariuszkę Porozumień Sierpniowych, 
zastępcę  świętokrzyskiego  komendanta  PSP 
- bryg. Stanisława Wosia, komendanta miej-
skiego PSP w Kielcach st. bryg. Krzysztofa 
Janickiego,  a  także:  wicekuratora  oświaty 
i  radnego  sejmiku  Lucjana Pietrzczyka, 

Strażacki MAN dla OSP z Woli 
Jachowej, „STAR” dla Leszczyn

Niecodzienna uroczystość miała miejsce 25 września br. przed remizą OSP w Woli 
Jachowej: jednostce przekazano oficjalnie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
MAN, wartości ponad pół miliona złotych. Pojazd został poświęcony przez proboszcza 
parafii Skorzeszyce, ks. Henryka Węgrzyna.

radnego powiatu Da-
riusza Skibę,  prze-
wodniczącego  Rady 
Gminy  w  Górnie 
Grzegorza Skibę 
i  radnych  RG,  ko-
mendanta  gminnego 
OSP  Stanis ława 
Synowca, strażaków 
– ochotników z Woli 
Jachowej ,   Górna 
oraz  Leszczyn,  soł-
tysów, KGW z Woli 
Jachowej i Leszczyn 
oraz  mieszkańców. 
W  trakcie  uroczy-
stości  przybyła  wo-
jewoda  Bożentyna 
Pałka – Koruba, 
którą  równie  ser-
decznie powitano.
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dokończenie ze str. 1
-  Dobry  zawodnik  to  także  dobry 

uczeń i fakt ten trzeba docenić – powie-
dział  Jan  Cedzyński.  Dlatego,  trzech 

Sponsoruje GKS

Dary dla juniorów
najlepszych uczniów, na podstawie przy-
niesionych  ze  sobą  świadectw  szkol-
nych,  otrzymało  od  p.  Jana  finansowe 
wsparcie. Okazali się nimi: Adrian Wy-
pych – ze średnią 4,86, Norbert Pajdo 
– średnia 4,2 a także Kamil Zielonka 
– średnia 4,1

Wręczono  również  dyplomy  i  sta-
tuetki  za  godne  reprezentowanie  klu-
bu  i  osiągnięcia  sportowe  w  sezonie 
2010/2011: Kamilowi Raczyńskiemu – 
najlepszemu bramkarzowi i Michało-
wi Piłat – królowi strzelców. Miłe spo-

tkanie  zakończył  poczęstunek,  na  który 
zaprosił p. Cedzyński. 

Ale to nie koniec przykładów dobrego 
serca sponsora: 8 września , na stadionie 
GKS,  Jan  Cedzyński  wręczył  młodym 
zawodnikom  20  par  piłkarskich  butów 
najlepszych  firm  zachodnich.  Juniorzy 
nie kryli wielkiego zadowolenia, wszak 
w takim obuwiu grają największe sławy 
piłkarskiego świata. Mamy nadzieję, że 
podarowany sprzęt przyczyni się do suk-
cesów piłkarskiej młodzieży GKS.

Przypomnijmy,  że  w  ub.  sezonie 
juniorzy  GKS  zajęli  4  pozycję  w  kla-
sie  okręgowej  juniorów  młodszych, 
w grupie III – ze stratą tylko 3 punktów  
do 3 miejsca. (J.)

Jan Cedzyński przekazuje zawodnikom nowe buty oraz stroje piłkarskie.

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
oraz Urząd Gminy w Górnie porozu-
miały się wstępnie w sprawie budowy 
chodników w Bęczkowie i leszczynach.

Jak  czytamy  w  projekcie  porozu-
mienia,  „strony  postanawiają  rozpocząć 
prace zmierzające do przygotowania  i  re-
alizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Bu-
dowa chodnika w pasie dróg powiatowych  
nr 0319 T Bęczków – Krajno Zagórze w m. 
Bęczków o długości 1200 mb oraz nr 0318 
T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – 
Bieliny Kapitulne w m. Leszczyny, Bęcz-
ków o długości 1600 mb po prawej stronie 
i o długości 700 mb po lewej stornie. 

Za  podstawowy  cel  przedsięwzięcia 
strony  uznają  konieczność  przeniesienia 
ruchu pieszych na nowo wybudowane od-
cinki  chodników,  co  znacznie  usprawni 
komunikację w tym obszarze oraz poprawi 
parametry techniczne dróg, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie a także w sposób zasadniczy wpłynie na 
bezpieczeństwo użytkowników dróg.”

Gmina  Górno  zobowiązuje  się  m.in. 
do:  opracowania  dokumentacji  budowla-
no-wykonawczej na w/w zadanie inwesty-
cyjne, pozyskanie gruntów pod inwestycję, 
przekazanie dokumentacji do  Powiatowe-
go Zarządu Dróg w Kielcach oraz udziału 
finansowego  w  50  %  ogólnych  kosztów 
zadania inwestycyjnego obejmującego za-
równo  przygotowanie  dokumentacji  pro-
jektowej,  jak  i  wykonania  inwestycji. 
Resztę  zobowiązań  przyjmuje  na  siebie 
starostwo.  Chodniki  mają  być  wykonane  
w 2012 roku.      (J.)

Będą chodniki  
w Bęczkowie  
i Leszczynach
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Główną  widownię  tworzyły,  oczy-
wiście,  dzieci,  które  przyszły  na  pokaz 
cyrkowej  sztuki  z  rodzicami.  Było  co 
oglądać:  tresurę  koni,  kozy  miniaturki, 
a nawet węża. Dech w piersiach zatykał 
połykacz ognia,  pokazy  akrobatyki  pod 
kopułą  cyrku,  czy  chodzenie  boso  po 
rozbitym szkle. 

Wiele  dzieci  a  nawet  dorosłych  za-
proszono do konkursów na środku areny. 
Oczywiście,  widownia  zanosiła  się  od 
śmiechu  za  sprawą  sztuczek  klaunów. 
Słowem, przez dwie godziny cyrk „Ari-
zona” zapewnił widowni niezłą rozryw-
kę i zabawę.

Klaun zaprosił do wspólnej zabawy chłop-
ca z widowni. Było śmiesznie i wesoło.

Po raz pierwszy w Woli Jachowej

KGW Leszczyny

Po raz pierwszy w historii Woli Ja-
chowej, 29 sierpnia br. zawitał tutaj 
Cyrk „Arizona”, który rozbił swój na-
miot na placu przy miejscowej szkole.

Cyrk przyjechał !

Kiedy komisja, oceniająca ten święto-
krzyski specjał, dokonała degustacji, zale-
wajkę  oraz  pozostałe  przysmaki  rozdano 
licznie przybyłym turystom. Gar zalewajki 
„poszedł’  w  kilkanaście  minut.  Wszyscy 
chwalili jej smak, podobnie jak i pozosta-
łych specjałów. 

Zalewajkę  rozczęstowano,  była  więc 
okazja do rozmowy z prezeską KGW Ilo-
ną Osełką:  koło  powstało  kilka miesięcy 
temu,  tworzą  je: Aneta Boćkowska, Pa-
trycja Kobiec, Barbara Kundera, Halina 
Kaleta, Anna Wołowiec, Apolonia Wala-
sek, Stanisława Gil, Elżbieta Sańpruch, 
Kamila Czaja, Wiesława Szczypuła oraz 
wspomniana  już Jadwiga Waldon.  Zrze-
szyły się, bo jak wiadomo, w grupie działa 
się łatwiej, miło jest się spotkać, by poroz-
mawiać,  zaśpiewać,  czy  załatwić  jakieś 
sprawy.

A ponieważ w kole są panie utalento-
wane, postanowiono założyć kabaret, któ-
remu dano nazwę „Są gorsi”.  Teksty pisze 
Halina  Kaleta,  której  próbkę  twórczości 
mogliśmy  poznać  już  podczas  święta  za-
lewajki: 

Świętokrzyskie jadło 
najsmaczniejsze w świecie,
Siódme niebo w gębie
Ino ten pocuje, kto takiego jadła
Dzisiaj posmakuje.

Koło kobiet aktywnych
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczynach spotkałem na II Świętokrzyskim 

Święcie Zalewajki w osadzie średniowiecznej, w Hucie  Szklanej pod Świętym Krzy-
żem. Na specjalnie zorganizowanym stoisku prezentowały swój sztandarowy produkt 
– zalewajkę, wg. receptury Jadwigi Waldon, a ponadto: kiełbasę wiejską, schab wędzo-
ny, chleb wiejski, szynkę wędzoną, salceson oraz ciasto.

Jak wam tako wyżerke
Na miskach podały
Nie trza dopalacy
Bośta już na tacy !
Z  programem  kabaretowym  występu-

ją m.in. na imprezach gminnych. Ostatnio 
np.  zaprezentowały  się  podczas  odpustu 
w Leszczynach – 17 sierpnia. Tutaj KGW 
serwowało wyroby własnej produkcji: pie-
rogi, kruche ciasteczka z jabłkiem i pączki. 
Zarobione  ze  sprzedaży  pieniądze  -  330 
złotych - przeznaczyły na cele charytatyw-
ne, współpracując ze Stowarzyszeniem im. 
Św. Jacka.

- Jakie plany na najbliższy okres mają 
panie z KGW ?

-  Pragniemy  zorganizować  kurs  języka 
angielskiego  –  mówi  prezes  Ilona  Osełka. 
W planach mamy także aerobic oraz dosko-
nalenie  programu  kabaretowego,  z  którym 
będziemy jeździć po domach seniora i tam, 
gdzie  nas  zaproszą.  Przygotowujemy  spe-
cjalny program na wigilię.

KGW  liczy,  na  razie  kilkanaście  pań, 
toteż  p.  prezes  chętnie  powiększyłaby  to 
grono. Wie, że w Leszczynach nie brakuje 
kobiet  aktywnych,  które  chciałyby  wyjść 
z  „własnych  opłotków”. Apeluje więc  do 
mieszkanek tej miejscowości o większą ak-
tywność, o zgłaszanie się do koła. Wiado-
mo, razem można zrobić więcej ! (Kos.)

Panie z KGW w Leszczynach na swoim stoisku w Hucie Szklanej, pierwsza z prawej 
– prezes koła Ilona Osełka.

Konkurs „Bezpiecznie na wsi”

Sukces uczniów  
z SP w Leszczynach

Szkoła Podstawowa w Leszczynach 
uczestniczyła w ogólnopolskim konkur-
sie plastycznym „Bezpiecznie na wsi” 
zorganizowanym przez prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs przebiegał w 4 etapach: szkol-
nym, gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim. W etapie szkolnym i gminnym udział 
wzięli: Agata Budzisz, Wiktoria Cedro, 
Weronika Snopek, Natalia Konat, Ja-
kub Zwierzchowski.

W etapie powiatowym nasi uczniowie 
zajęli następujące miejsca: Wiktoria Cedro 
–  I  miejsce, Agata  Budzisz  –  II  miejsca, 
Weronika Snopek – III miejsce

W  etapie  wojewódzkim  praca Wik-
torii Cedro,  w  kategorii  wiekowej  klasa 
4-6, uplasowała się na II miejscu. Wiktoria 
Cedro jest również laureatką etapu ogólno-
polskiego.  Gratulujemy  i  życzymy  kolej-
nych sukcesów.


