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OSP i służba zdrowia w Górnie podsumowali 2011 rok - str. 7-8

20 lutego - 20 marca 2012 r.

dokończenie na str. 2

Z sesji Rady Gminy

Złote gody w Górnie - na str. 4

Zebranie w Krajnie Zagórzu: informacji udziela geodeta ze 
Starostwa Powiatowego Jarosław Borek, obok: Barbara Woł-
czyk z UG w Górnie oraz Marek Kitliński – kierownik Zakła-
du Usług Komunalnych.

Zebranie wiejskie  
w ośrodku „Sabat”

W sprawie remontu dróg  
– powiatowej i gminnej oraz kanalizacji

- czytaj na str. 3

Jest budżet  
na 2012 rok !
Jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy tego roku 

miała miejsce 27 stycznia br.:  radni uchwalili budżet gmi-
ny na rok bieżący, przesądzając w ten sposób o przeznacze-
niu pieniędzy, będących w dyspozycji gminy.

Dyskusje o budżecie trwały już od kilku miesięcy, w komi-
sjach RG przypatrywano się każdej złotówce, przeznaczonej na 
konkretny cel. Nie brakowało przy tym emocji, targów i prze-
konywania o swojej racji. Każdy z radnych chciał bowiem 
wykroić z finansowego tortu gminy jak najwięcej dla swojego 
sołectwa. W końcu górę wzięły priorytety gminne, co do słusz-
ności których radni, w większości, nie mieli wątpliwości.
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dokończenie ze str. 1

Z sesji Rady Gminy

Uwaga rolnicy !

Jaki jest przyjęty budżet na rok 
2012 ?

Dochody wyniosą 33.480.760 zł, 
zaś wydatki pochłoną tę samą kwotę – 
33.480.760 zł. Utworzono rezerwy bu-
dżetowe: ogólną w wysokości 323.500 
oraz celową w kwocie 67.265 zł. Usta-
lono dochody w wysokości 165.000 zł 
z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych oraz wydat-
ki, w tej samej kwocie, na realizację za-
dań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz w gminnym progra-
mie przeciwdziałania narkomanii.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek na sfinansowanie 
przejściowego deficytu budżetu w łącz-
nej kwocie 2.000.000 zł oraz na spła-
tę zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 
4.590.070 zł. Radni upoważnili wójta do 
zaciągania kredytów do kwot wynikają-
cych z tych limitów.

Największą „inwestycją”  w budże-
cie 2012 jest oświata i wychowanie na 
co przeznaczono blisko 16 mln złotych. 
Pomoc społeczna pochłonie 7,7 mln zło-
tych, przy czym na świadczenia rodzinne,  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
przeznaczono prawie 5,7 mln zł. Gospo-
darka komunalna i ochrona środowiska 
wykorzysta 630 tys. zł, przy czym aż 535 
tys. zł, to koszty oświetlenia ulic, placów 
i dróg oraz 80 tys. zł przeznaczy się na 
budowę nowych punktów oświetlenia 
ulicznego Utrzymanie i budowa dróg 
gminnych kosztować będzie 810 tys. zł. 
Na kulturę i ochronę dziedzictwa naro-
dowego przeznaczono 1,2 mln zł.

Na programy i projekty realizowa-
nych ze środków unijnych oraz innych 
źródeł zewnętrznych przeznaczy się 
1.526.087 zł, w tym udział własny 511,5 
tys. zł. Z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, w ramach tej kwoty, realizo-
wane będą przedsięwzięcia w szkołach 
za prawie 303 tys. zł, w tym udział gmi-
ny 22,6 tys. zł.

Łączne wydatki inwestycyjne gminy 
w 2012 r. wyniosą 3.047.719 zł, z cze-
go dofinansowanie z Unii Europejskiej 
- 711.586 zł. 

Radni uchwalili także Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy na lata: 
2012 – 2022.

Rada przyjęła ponadto uchwały, 
w sprawach: określenia jednostek budże-
towych, gromadzących dochody na wy-
dzielonym rachunku bankowym, zatwier-
dzenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Górno na 2012 rok, sprze-
daży nieruchomości w Górnie, przebie-
gu dróg gminnych,  zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych, zatwierdzenia 
planów pracy komisji RG. Na wniosek 
radnej Anety Dudzik przyjęto wniosek 
intencyjny o utworzeniu zespołów szkół 
w Woli Jachowej i Górnie – szczegóły 
omówi Komisja Oświaty RG.

Radni zapoznali się ze sprawozda-
niem z działalności zespołu interdyscy-
plinarnego oraz z wykonaniem budżetu 
przez GKRPA.

W kolejnym punkcie obrad wójt 
Przemysław Łysak złożył sprawoz-
danie ze swoich prac między sesjami 
rady: gospodarz gminy uczestniczył 
w obradach Zarządu Gminnego OSP, 
w wyborach Zarządu Powiatowego OSP 
w Morawicy (druh Stanisław Synowiec 
z OSP Górno zdobył największą liczbę 
głosów i wszedł do ZP OSP), odbył spo-
tkanie w Zarządzie Transportu Miejskie-
go w Kielcach w sprawie przedłużenia 

Jest budżet na 2012 rok !
linii nr 47 do Krajna – jest już wstępne 
porozumienie, uczestniczył w zebraniu 
wiejskim w Krajnie Zagórzu (piszemy 
na ten temat oddzielnie). 

23 stycznia br. do wójta wpłynęło 
odmowne postanowienie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kiel-
cach dot. środowiskowych uwarunkowań 
oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach. 
Ta lokalizacja, która zabrała tyle kosz-
tów, związanych z wykupieniem grun-
tów, opracowaniem projektów – upadła. 
Teraz nad rozwiązaniem tej trudnej spra-
wy zastanawiają się prawnicy, albowiem 
od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. 
Podejmowane są kroki do rozliczenia 
tego problemu.

W „interpelacjach i wolnych wnio-
skach” głos zabrali: sołtysi: Renata Mo-
chocka, Teresa Szlufik, Tomasz Tofil, 
Janusz Bednarz, radni: Tadeusz Ko-
walczyk, Jan Zielonka, Emil Machul, 
Andrzej Łakomiec, Aneta Dudzik, Ma-
rzena Jamrożek oraz radny powiatowy 
Andrzej Michalski, podnosząc sprawy 
swoich sołectw oraz gminy. Ustosunko-
wali się do nich wójt oraz odpowiedzial-
ni pracownicy Urzędu Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad, se-
sję zamknął przewodniczący Rady Gmi-
ny Grzegorz Skiba. (Kos.)

W 2012 r. producenci rolni mogą 
składać wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wójta, właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
w dwóch terminach, tj.:

od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 
2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem) dokumentującymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 września 2011 r. do 31 
stycznia 2012 r.,

od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 
2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej w okre-
sie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Maksymalna kwota zwrotu podatku 
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych 
w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Zmiana terminu 
przyjmowania wniosków  

na zwrot akcyzy
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 roku 

określiło stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju oraz zmianę 
terminów przyjmowania wniosków.
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W sprawie remontu dróg – powiatowej i gminnej oraz kanalizacji

W Zespole Szkół w Krajnie odbyły 
się jasełka, które zostały przygotowa-
ne przez uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum pod opieką nauczycieli, 
Doroty Borowiec, Joanny Januchty, 
Alicji Młynarczyk i Sylwii Sowińskiej. 
Uczniowie wprowadzili wszystkich 
obecnych w klimat Świąt Bożego Na-
rodzenia.

Dyrektor ZS Małgorzata Gębska – 
Lisowska złożyła świąteczne życzenia 
i wręczyła nagrody uczniom, którzy bra-
li udział w konkursie „Anioły są wśród 
nas”. Został też rozstrzygnięty konkurs 
na najładniejszy stroik świąteczny, a na-
grody wręczyły Agnieszka Szostak 
i Halina Bujnowska. Świąteczne życze-
nia złożył także obecny na uroczystości 
wicewójt – Paweł Marwicki.

Ksiądz wikary Marek Wieczo-
rek odczytał fragment Pisma Świętego 
i w bardzo uroczystym nastroju zakoń-
czył to przedświąteczne spotkanie.

Jasełka w Krajnie

Odpowiedzi na pytania mieszkańców udziela starosta powia-
towy Zdzisław Wrzałka.

Celem spotkania było przedstawienie 
mieszkańcom, przez działki których prze-
chodzi droga powiatowa nr 0319T, szcze-
gółowych przedsięwzięć polegających na 
gruntownym remoncie tej drogi. 

Zebranie rozpoczął, witając jego uczest-
ników, sołtys Krajna Zagórze, Marian Szlu-
fik, który przekazał następnie głos  gościom 
spotkania. Uczynili to kolejno: geodeta ze 
Starostwa Powiatowego Jarosław Borek, 
uzupełniany przez geodetę gminnego Bar-
barę Wołczyk, wójt gminy oraz przewod-
niczący Rady Gminy w Górnie a także sta-
rosta powiatu kieleckiego.

Zebranie wiejskie w ośrodku „Sabat”

Jak stwierdzono, omawiana droga 
funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, ale jej 
stan techniczny jest fatalny, ponadto nie jest 
uregulowany jej stan prawny. 

– Od lat sześćdziesiątych nikt się tym 
problemem nie zajmował, robimy to teraz 
my – stwierdził wójt Przemysław Łysak. 
Będzie to możliwe dzięki dobrej współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym. Droga 
pozostanie w tym samym miejscu, w obec-
nym pasie drogowym, zostanie tylko grun-
townie zmodernizowana, to znaczy posze-
rzona i odwodniona przy pomocy rowów. 
Środki na ten cel gwarantuje starostwo 
a całe przedsięwzięcie należy wykonać do 
końca tego roku. Liczę także na współpra-
cę z mieszkańcami, przez działki których 
przebiega ta droga. 

Chodzi o to, że trzeba uregulować status 
prawny drogi. Żeby to nastąpiło, kilkudzie-
sięciu mieszkańców powinno złożyć wnioski 
o przekazanie części działek pod potrzeby 
tej drogi. Wtedy do prac przystąpią geodeci 
i projektanci. Projekt podziału nieruchomo-
ści musi być zatwierdzony przez gminę.

- Apeluję do właścicieli gruntów pod 
drogą o szybkie składanie wniosków, albo-

kończyć w tym roku, by nie stracić pieniędzy 
na ten cel przeznaczonych.

W dyskusji kilku uczestników spotka-
nia pytało o szczegóły ich udziału w tym 
zadaniu. Otrzymali oni rzetelną informację 
na ten temat. Na zebraniu dało się wyczuć 
życzliwy stosunek właścicieli gruntów pod 
drogą powiatową nr 0319T, co powinno za-
kończyć się sukcesem tej inicjatywy władz 
gminy oraz Starostwa Powiatowego.

W dalszej części spotkania mówiono 
o przygotowaniach do przebudowy drogi 
gminnej w tym rejonie, będącej łącznikiem 
między drogami powiatową i wojewódzką. – 
Tworzymy nowy projekt tej drogi, albowiem 
poprzedni przewidywał drogę o szerokości 
3m, bez odpowiedniej podbudowy, odwod-
nienia i gwarancji wykonawców – mówił 
wójt Przemysław Łysak. Obecnie nowy pro-
jekt jest w trakcie realizacji. Chcemy wyko-
rzystać środki - 30 procent dofinansowania - 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.

- Projekt ma być wkrótce gotowy  – uzu-
pełniła Barbara Wołczyk z Urzędu Gminy. 
Zmodernizowana droga gminna będzie li-
czyć 950 metrów długości.

*
W trakcie spotkania, kierownik Zakła-

du Usług Komunalnych Marek Kitliński 
udzielił informacji na temat finalizacji budo-
wy kanalizacji w Krajnie Zagórzu i możli-
wości podłączania się do niej mieszkańców. 
– Wszystkie przepompownie ścieków są już 
włączane do sieci i – po podłączeniu do sie-
ci elektrycznej przez ZEORK – mają zacząć 
funkcjonować w ciągu dwóch tygodni – in-
formował. Po tym okresie można się podłą-
czać do kanalizacji, która zostanie „wpięta” 
do oczyszczalni. Koszt odprowadzenia jed-
nego metra sześć., ścieków do oczyszczalni 
w Św. Katarzynie, to 12 zł brutto, jednak 
mieszkańcy zapłacą, jak w całej gminie,  
po 3,40 zł.

W dyskusji kilku mieszkańców, m.in. 
sołtys Krajna Zagórze, apelowało do staro-
sty o lepsze odśnieżanie dróg powiatowych 
w tym rejonie. – Po intensywnych opadach 
śniegu, ruch na drogach jest niemożliwy 
lub znacznie utrudniony nawet do południa 
– skarżyli się mieszkańcy. Tych problemów 
nie ma natomiast z drogami gminnymi, któ-
re są ośnieżane na bieżąco. Na tym zebranie 
zakończono. 

(Kos.)

wiem od tego zależy 
czas realizacji re-
montu – mówił dalej 
wójt gminy. Wnioski 
dostarczy zaintereso-
wanym sołtys Kraj-
na Zagórze Marian 
Szlufik.

Z  tym samym 
apelem do mieszkań-
ców zwrócił się staro-
sta powiatu Zdzisław 
Wrzałka. – Musimy 
to przedsięwzięcie za-

Pytań pod adresem organizatorów zebrania ze strony mieszkańców nie brakowało.

Kilkudziesięciu mieszkańców Krajna Pierwszego i Krajna Zagórze zebrało się 
23 stycznia  br. w ośrodku „Sabat” w Krajnie Zagórzu na zaproszenie sołtysa Kraj-
na Zagórze – Mariana Szlufika. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta powiato-
wy Zdzisław Wrzałka, radny powiatu Dariusz Skiba, przewodniczący Rady Gminy 
w Górnie Grzegorz Skiba, radna RG: Marzena Jamrożek, wójt Przemysław Łysak 
oraz jego zastępca Paweł Marwicki.
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Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba dekoruje Mariannę i Edwarda Kuzka z Bęczkowa.

Przy Szkole Podstawowej w Lesz-
czynach powstało lodowisko. Wszystkie 
chętne dzieci z gminy Górno zaprasza-
my do korzystania z zimowej atrakcji. 
Lodowisko jest bezpłatne, a jeździć 
można także w soboty i niedzielę. Jeśli 
mroźna pogoda utrzyma się, w czasie 
ferii dzieciaki będą mogły spędzać czas 
na lodowisku.

Lodowisko jest niestrzeżone, odpo-
wiedzialność za pobyt dzieci ponoszą ich 
opiekunowie.

Dyrektor szkoły, Jerzy Snopek dzię-
kuje serdecznie strażakom z OSP Lesz-
czyny za ofiarne zaangażowanie się w ak-
cję tworzenia lodowiska. 

Zapraszamy na lodowisko 
w Leszczynach

Medale otrzymali: Marianna i Sta-
nisław Łysak - Wola Jachowa, Sta-
nisława i Edward Kupis - Bęczków, 
Helena i Józef Banak - Bęczków, 
Helena i Józef Zawadzcy - Cedzyna, 
Antonina i Marian Szczepańczyk - 
Górno, Stefania i Tadeusz Krawczyk 
- Krajno-Parcele, Marianna i Jan Sala 
– Krajno-Parcele, Stanisława i Eu-
geniusz Pedrycz - Górno, Marianna 
i Jan Staszewscy - Cedzyna, Marianna 
i Edward Krawczyk - Krajno Pierw-
sze, Marianna i Bogusław Frąk - Gór-
no, Wanda i Wincenty Jugo - Bęczków, 
Marianna i Edward Kuzka - Bęczków, 
Stefania i Stanisław Piwko - Podmą-

chocice, Zofia i Józef Bujak - Radlin, 
Władysława i Władysław Pedrycz 
- Bęczków, Janina i Stanisław Wal-
don - Bęczków, Genowefa i Stanisław 
Niburscy - Krajno Pierwsze, Alicja 
i Czesław Skrzyniarz - Cedzyna, Zofia 
i Stefan Sobczyk – Krajno - Zagórze, 
Zofia i Marian Żak - Bęczków,  Ma-
rianna i Jan Jamrożek - Krajno Dru-
gie, Marianna i Józef Kwiatek - Sko-
rzeszyce, Otolia Kowalska - Hińcza 
i Edmund Hińcza - Radlin, Urszula 
i Zbigniew Misztal - Cedzyna, Bar-
bara Jurkowska - Rudnicka i Janusz 
Rudnicki - Górno Osiedle, Helena 
i Wincenty Pedrycz - Krajno Drugie. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
w intencji „złotych” Jubilatów, w koście-
le parafialnym w Górnie, celebrowana 
przez ks. dziekana Henryka Węgrzyna. 
Po homilii, podczas której ks. dziekan 
nie szczędził słów pochwały wytrwałym 
małżonkom i złożył im gorące gratulacje 
i życzenia, nastąpiło odnowienie przy-
sięgi małżeńskiej. W czasie tej podnio-
słej chwili małżonkowie trzymali się za 
ręce, przeżywając po raz drugi wzrusze-
nie wynikłe z tego aktu. Uroczystość 
oprawiły swoim, okolicznościowym wy-
stępem „Górnianecki”.

Po mszy św. małżonkowie, którym 
towarzyszyły najbliższe rodziny, przeszli 
do auli Szkoły Podstawowej w Górnie, 
gdzie miała miejsce druga część uroczy-
stości. Niespodzianką było powitanie Ju-
bilatów tradycyjnym chlebem i solą przez 
wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę 
Pałkę – Korubę oraz wójta naszej gminy 
Przemysława Łysaka. W uroczystości 
uczestniczył także przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Skiba.

Zespół Koła Gospodyń Wiejskich 
z Woli Jachowej odśpiewał na powita-
nie okolicznościową pieśń.

Pani wojewoda, wspólnie z gospoda-
rzem gminy, udekorowała złote pary Meda-
lem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Potem były kwiaty oraz niekończące się 
gratulacje, życzenia oraz występy dedy-
kowane Jubilatom przez „Bęczkowian” 
i Zespół „Niwa” z Bęczkowa.

Przy słodyczach, owocach i na-
pojach, przygotowanych przez KGW 
z Woli Jachowej, „złoci” małżonkowie 
wspominali swoje półwiecze, w którym 
nie brakowało chwil trudnych, ale także 
wesołych. Wszystkie pary dorobiły się 
udanych dzieci a teraz dumni są ze swo-
ich wnucząt.

Z okazji tego niezwykłego jubileuszu 
do gratulacji i życzeń dołącza się także 
„Gołoborze”.  (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Pół wieku na dobre i złe
To była niecodzienna uroczystość: 29 stycznia br. 27 par z gminy Górno ob-

chodziło swoje „Złote gody”, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji, 
na wniosek wójta gminy, Przemysława Łysaka, prezydent RP Bronisław Komo-
rowski przyznał Jubilatom Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili m.in. Alicja i Czesław Skrzyniarzowie 
z Cedzyny.
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Już obowiązuje

Pasowanie na czytelników

Zgodnie z nowymi przepisami, rol-
nicy posiadający gospodarstwa powy-
żej 6 hektarów będą płacili - za siebie 
oraz wszystkich domowników - złotów-
kę za każdy hektar. Za rolników w go-
spodarstwach do 6 hektarów, składkę 
nadal będzie opłacał budżet państwa. 

Opłaty będą wnoszone do Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego raz 
na kwartał, łącznie ze składkami emery-
talno-rentowymi. Ustawie w obecnym 
kształcie, sprzeciwiają się organizacje 
rolnicze. Prezes Krajowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych Władysław Serafin zapowiedział 
zaskarżenie nowelizacji do Trybunału 
Konstytucyjnego. Obecnie jest przygo-
towywany wniosek w tej sprawie.

Niewykluczone, że organizacja zwró-
ci się do Rzecznika Praw Obywatelskich 
z prośbą o zaskarżenie tej ustawy. Wła-
dysław Serafin powiedział, że Związek 
skorzysta także ze swoich uprawnień 
i samodzielnie złoży skargę do Trybuna-
łu. Według prezesa, większość rolników 
oczekuje, że Trybunał wypowie się na 
temat wprowadzonych zmian. Rolnicy 
mają także żal do polityków za to, że - 
jak twierdzą - ustawa była przygotowy-
wana bez konsultacji i w bardzo dużym 
pośpiechu.

Według wicepremiera i ministra go-
spodarki Waldemara Pawlaka ustawa 
w obecnym kształcie jest dobrym kom-
promisem i jest sprawiedliwa. Jego zda-
niem, przyjęte rozwiązanie nie jest du-
żym obciążeniem dla rolników.

Szacuje się, że z tytułu składki zdro-
wotnej rolnicy wpłacą do budżetu pań-
stwa około 83 milionów złotych.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 
13 stycznia tego roku, kilka dni temu 
została podpisana przez prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego. W 2010 roku 
Trybunał orzekł, że opłacanie składek 
przez państwo za wszystkich rolników, 
bez względu na osiągany przychód, jest 
niezgodny z konstytucją.

Według rządu, przepisy, które dzisiaj 
weszły w życie mają jedynie charakter 
przejściowy i będą obowiązywać przez 
rok. Od 2013 roku składki rolników 
mają być naliczane w zależności od do-
chodów gospodarstw.

Znowelizowana 
ustawa  

o składkach 
zdrowotnych 

rolników

Podczas przedstawienia, zwanego 
,,Świętem bajek”, przeobrażali się w zna-
ne postacie. Byli: Czerwony Kapturek, 
Brzydkie kaczątko, Śnieżka i krasnoludki, 
Śpiąca królewna, Kopciuszek, Calinecz-
ka, Jaś i Małgosia, zła czarownica, ptaszki  
i zwierzątka. Uroczystość  uświetnił swo-
ją obecnością wójt gminy Górno Przemy-
sław Łysak, rodzice oraz uczniowie  i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej. 

Po części artystycznej pierwszoklasi-
ści złożyli uroczystą obietnicę, że będą 
szanować książki i sumiennie wypełniać 
obowiązki czytelnicze, zaś dyrektor  Elż-
bieta Kasperek pasowała księgą każde-
go ucznia na czytelnika. Na zakończenie 

uroczystości wójt wręczył zuchom i har-
cerzom mundurki, które ufundowała 
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

W ramach podziękowań zespoły 
wokalne  zaśpiewały piosenki, które za-
prezentowały  podczas harcerskiego fe-
stiwalu na Kadzielni.  Tradycją w naszej 
szkole jest również podsumowanie I se-
mestru, w ramach, którego nagradzamy 
ucznia z najwyższą  średnią ocen, wyła-
niamy kulturalnego ucznia, najlepszych 
czytelników, sportowców itp.

(M.O. i J.G.)
Na zdjęciach: Uroczystość pasowa-

nia na czytelnika w SP w Bęczkowie.

W świecie książki
W Szkole Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie odbyło się 

uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Uczniowie poznali już 
wszystkie litery, potrafią czytać, udowodnili swoim występem artystycznym, 
który przygotowali pod kierunkiem p. Jolanty Gałkiewicz oraz p. Małgorzaty 
Obara, że zasługują na miano wzorowego czytelnika.



6 „Gołoborze”

Prace oceniała Komisja konkursowa 
w składzie: Barbara Fortuna – ma-
larka, Zyta Trych – poetka, Stanisław 
Rogala – pisarz, wydawca oraz Monika 
Satro – nauczycielka. 

Na konkurs wpłynęło 209 prac. Po-
ziom konkursu był tak wysoki, że jury 
postanowiło nie przyznawać miejsc 
i wyróżniło 90 osób. Ilość prac przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego 
dyrekcja Zespołu Szkół w Krajnie w bar-
dzo krótkim czasie pozyskała sponsorów 
i wszyscy finaliści otrzymali nagrody, 
za co bardzo dziękuję Zespołowi Szkół 
w Krajnie na czele z dyrektor Małgorza-
tą Gębską - Lisowską, który był rów-
nież sponsorem nagród.

Lista osób wyróżnionych w kon-
kursie plastycznym

SKORZESZYCE: Marlena Ko-
pacz, Katarzyna Drążewska, Wiktoria 
Wąchocka, Paulina Tokarska, Pauli-
na Krzysiek, Jacek Susło, Dominika 
Rubak, Dominik Ozga, Natalia Błasz-
czyk, Jagoda Durlej, Patrycja Ozga, 
Wiktoria Szcześniak, Natalia Szcze-
śniak, Oliwia Wróblewska, Sandra 
Janocha, Seweryn Janus, Krystian 

Dybka, Agata Czaja, Klaudia Pióro, 
Sandra Durlej, Klaudia Ozga, Nata-
lia Podgórska, Hubert Iwan, Angelika 
Osuch, Karolina Pakuła, Katarzyna 
Pakuła i Aleksandra Kubicka.

BĘCZKÓW: Aleksandra Kale-
ta, Agnieszka Szymkiewicz, Roksana 
Brelak, Marzena Iwańska, Julia Ła-
komiec, Dominika Gawlik, Katarzy-
na Małecka, Jolanta Banak, Martyna 
Ciesielska, Katarzyna Kmieć, Patryk 
Wojciechowski, Agata Malecka, Eryk 
Pióro, Konrad Szlufik, Michał Bąk, 
Aleksandra Jawor, Angelika Szlufik, 
Paweł Kaleta, Kamil Zemsta, Mateusz 
Wrona, Katarzyna Malecka, Domini-
ka Janocha, Julia Łakomiec, Wiktoria 
Bugajska, Michał Matuszewski, Patry-
cja Błoniarz, Kamil Łakomiec, Mag-
dalena Kaleta i Katarzyna Kmieć.

WOLA JACHOWA: Jakub Cedro, 
Magda Karyś, Agata Gołuch, Alek-
sandra Sławeta, Justyna Jamrożek 
i Weronika Satro.

KRAJNO: Agnieszka Krawczyk, 
Kinga Cukrowicz, Wiktor Waldon, 
Kinga Klimek, Kacper Olejarczyk, 
Gabriela Bielat, Krystian Klimek, 

W Konkursie plastycznym „Przydrożne kapliczki...”

VII Diecezjalny Konkurs Jasełek

90 wyróżnionych twórców !
Wyniki konkursu plastycznego „Przydrożne kapliczki, figury i krzyże w ży-

ciu mieszkańców gminy Górno”, który miał miejsce w Bibliotece Publicznej 
w Krajnie i podziękowanie Dyrekcji Zespołu Szkół w Krajnie za nagrody.

Aleksandra Kuroś, Martyna Stępnik, 
Natalia Kawiorska, Wiktor Stępnik, 
Patrycja Mańkus, Katarzyna Szlufik, 
Anita Krawczyk, Aleksandra Klimek 
i Natalia Cisak.

GÓRNO: Victoria Różyczka, Ka-
tarzyna Stępniak i Michalina Waldon.

GRUPA STARSZA: Urszula Kli-
mek, Ewa Stępnik i Karolina Stępnik.

DOM SAMOPOMOCY W WOLI 
JACHOWEJ: Sławomir Szwagrzyk, 
Danuta Sławeta, Mariusz Jaros, Lu-
cyna Sławeta, Renata Kaczmarczyk 
i Renata Wzorek

Lista sponsorów pozyskanych przez 
dyrekcję Zespołu Szkół w Krajnie:

Departament Promocji Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki przy 
Urzędzie Marszałkowskim w Kiel-
cach, Księgarnia naukowa „Wiedza” 
Kielce, ul. Paderewskiego oraz Wyższa 
Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Krajnie 
serdecznie dziękuje sponsorom za ufun-
dowanie nagród.

Zrodził się pomysł, by zorganizować 
wystawę prac konkursowych poza sie-
dzibą Biblioteki Publicznej w Krajnie.

(K. D.)

Kolejny sukces 
dzieci z Leszczyn

20 stycznia 2012 roku uczniowie SP w Leszczynach 
wzięli udział w VII Diecezjalnym Konkursie Jasełek 
i Przedstawień Wigilijnych, zorganizowanym przez Zespół 
Szkół Katolickich w Kielcach, pod honorowym patronatem  
bp. ordynariusza Kazimierza Ryczana.

Uczniowie z Leszczyn, jako jedyni przedstawiciele powia-
tu, znaleźli się w gronie szkół kieleckich. Zaprezentowali ja-
sełka misyjne pt. „ W wigilijną noc”, zdobywając II miejsce. 

W jasełkach wzięło udział 30 uczniów. 22 artystów z klas 
młodszych i 8 chórzystek z kl. V i VI. Nasi podopieczni za-
chwycili jury i zgromadzoną publiczność swoją grą, pięknym 
śpiewem oraz barwnymi, ciekawymi strojami. Z rąk wizytator 
Kuratorium Oświaty Justyny Horodyńskiej otrzymali puchar, 
pamiątkowy dyplom oraz cenną nagrodę rzeczową. Udowodnili, 
że małe, wiejskie szkoły w niczym nie ustępują tym wielkim. 

Szkoła jest miejscem, gdzie przekazuje się tradycje, rozwi-
ja talenty, integruje środowisko, wychowuje do pełni człowie-
czeństwa. Jasełka przygotowały: Elżbieta Sańpruch i Dorota 
Tokarska. O oprawę muzyczną zadbał p. Sławomir Wiech.  

(ES)
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Miłym akcentem, na początku ze-
brania, było wręczenie dyplomów – po-
dziękowań za owocną współpracę przez 
prezesa Zarządu OSP Górno Krzysztofa 
Grzegolca oraz naczelnika OSP Stani-
sława Synowca przyjaciołom jednostki:  
ZW ZOSP na ręce Ireneusza Żaka, wój-
towi gminy Przemysławowi Łysakowi 
(w zastępstwie odebrał wicewójt) oraz 
przewodniczącemu Rady Gminy Grze-
gorzowi Skibie.

Sprawozdanie w działalności OSP 
w ub. roku złożył naczelnik, Stanisław 
Synowiec: jednostka liczy obecnie 41 
członków oraz 15 druhen działających 
w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. 
OSP jest dobrze wyposażona, m. in. 
w samochody: „jelcz”, „star” (po karosa-
cji i pełnej modernizacji), „gazela” oraz 
„polonez”. W akcjach ratowniczych może 
brać udział 30 strażaków-ochotników.

W ub. roku OSP z Górna uczestniczy-
ła w 129 akcjach ratowniczo -gaśniczych, 
w tym przy 88 pożarach. Zrzeszona w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym 
jest wykorzystywana także poza granicami 
gminy – w ub. roku 13 wyjazdów. 41 razy 
strażacy wyjeżdżali do tzw. miejscowych 
zagrożeń, głównie do wypadków drogo-
wych, ratując życie ofiarom zdarzeń dro-
gowych. Najtragiczniejszy wypadek miał 
miejsce w Św. Katarzynie, gdzie zginęły 
4 osoby. W sumie nasi ochotnicy nieśli 
pomoc w wypadkach, w których zginęło  
7 osób a 15 było rannych.

W akcjach wyróżnili się strażacy: 
Marian Grzegolec, Stanisław Syno-

wiec, Józef Piotrowski, Krzysztof 
Grzegolec, Wiesław Grzegolec, Arka-
diusz Grzegolec, Jacek Kwiatek, Mar-
cin Siciarski, Paweł Bera i Sylwester 
Zieliński.

W ub. roku strażacy podnosili swo-
je kwalifikacje: w kursie podstawowym 
strażaka I i II stopnia wzięło udział 25 
druhów z OSP Górno i Wola Jachowa, 
4 strażaków ukończyło kurs ratownictwa 
technicznego. W obozach szkoleniowych 
MDP uczestniczyły 4 druhny.

Jednostka udzielała się także spo-
łecznie przy zabezpieczaniu imprez 

Uczestnicy zebrania sprawozdawczego OSP w Górnie.
Strażacy z OSP w Górnie podsumowali 2011 rok

Wysiłku nie żałowali...

współpracę strażaków z gminą oraz tro-
skę gminy o wyposażenie jednostki. Tyl-
ko w budżecie tego roku na OSP prze-
znaczono 350 tys. zł, m.in. na rozbudowę 
strażnicy w Górnie. Gmina wystąpi o do-
datkowe środki na ten cel.

Zastępca komendanta miejskiego 
PSP bryg. Robert Sabat podkreślił ak-
tywność strażaków z Górna w akcjach 
poza gminą. Nasza jednostka należy do 
najbardziej aktywnych w pow. kielec-
kim. 

Goście podziękowali OSP za jej wy-
siłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
oraz ratowanie życia i zdrowia ludzkie-
go. Życzyli strażakom dalszych sukce-
sów w roku 2012. (Kos.) 

Na zebraniu sprawozdawczym - 12 lutego br. strażacy – ochotnicy z OSP 
w Górnie podsumowali swoją działalność w roku 2011. W obradach uczestni-
czyli zaproszeni goście: przewodniczący Rady Gminy w Górnie Grzegorz Skiba, 
zastępca wójta Paweł Marwicki, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP Ireneusz Żak, zastępca komendanta miejskiego PSP – bryg. Robert Sabat, 
prezes WOPR Wacław Mozer oraz prezes ZG OSP Wiesław Kaleta.

Prezes OSP Krzysztof Grzegolec wręcza podziękowanie za 
współpracę przewodniczącemu Rady Gminy w Górnie Grze-
gorzowi Skibie.

gminnych oraz ko-
ścielnych. Organi-
zowała też pokazy 
dla uczniów. W ub. 
roku OSP, wspól-
nie z gminą, zor-
ganizowała festyn 
rodzinny, w czasie 
którego odbyły się 
zawody sportowo 
- pożarnicze. OSP 
Górno zajęła w nich 
I miejsce a w zawo-
dach powiatowych -  
6 miejsce na 18 star-
tujących drużyn.

W dyskusji głos 
zabrali goście ze-
brania: wicewójt Pa-
weł Marwicki oraz 
p r z e w o d n i c z ą c y 
RG Grzegorz Skiba 
podkreślili dobrą 

Sprawozdanie z działalności OSP w Gór-
nie w 2011 roku składa naczelnik OSP 
Stanisław Synowiec.
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Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie, 
kierowany przez lek. med. Alfredę Zawie-
ruchę – Rubak, podsumował swoją działal-
ność, w dwóch ośrodkach (Górno i Radlin), 
w ubiegłym roku. Liczby obsłużonych me-
dycznie pacjentów są imponujące:

Obydwa ośrodki zdrowia przyjęły 
w 2011 roku 44.364 pacjentów, czyli po-
nad trzykrotną liczbę mieszkańców całej 
gminy Górno lub obsłużyły miasto wielko-
ści np. Skarżyska – Kam. 

Ośrodek zdrowia w Górnie przyjął 
24.730 a ośrodek w Radlinie 19.634 cho-
rych. W obydwu placówkach obsłużono 
medycznie 14.617 dzieci i młodzieży do 

Imponujący dorobek ZOZ w Górnie

Ciekawe inicjatywy w SP w GórnieII Gminny Turniej Tenisa Stołowego  
„o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy”

Usługi medyczne dla 44,3 tysięcy pacjentów !

lat 18. Lekarze odwiedzili w domach, 
w tym czasie, 307 chorych na terenie dzia-
łania ośrodka w Górnie oraz 156 pacjentów 
w Radlinie. W gabinetach zabiegowych 
obydwu ośrodków wykonano prawie 4,5 
tys. zastrzyków, zaś pielęgniarki przepro-
wadziły w tzw. terenie 5455 zabiegów.

Imponująca jest także liczba przyjęć 
przez lekarzy specjalistów: poradnia neu-
rologiczna ZOZ Górno przyjęła 1880 pa-
cjentów, zaś z poradni reumatologicznej 
w ZOZ Górno skorzystało 1558 chorych.

Zdjęcia radiologiczne – RTG wyko-
nano 447 pacjentom, zaś badaniom USG 
jamy brzusznej poddano 515 pacjentów. 

6 lutego br., pod przewodnictwem wójta Przemysława Łysaka, obradowała Spo-
łeczna Rada Ośrodków Zdrowia.

Z badań aparatem EKG skorzystało 941 
osób.

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu 
oraz przeszkolonej obsłudze medycznej, ZOZ 
Górno wykonał prawie 2100 badań moczu 
a z badań morfologicznych skorzystało 1882 
pacjentów, glukoza – 1664, OB. – 1222, cho-
lesterol – 1380 pacjentów. Wykonano także 
5.849 pozostałych badań krwi.

Jak z powyższego wynika, mieszkańcy 
naszej gminy nie mogą narzekać na obsłu-
gę medyczną. Na szczególną uwagę zasłu-
gują badania specjalistyczne (neurologicz-
ne i reumatologiczne), dokonane w gminie. 
Zaoszczędziło to 3438 pacjentom wyjazdu 
do placówek w Kielcach i czekania tam 
w olbrzymich kolejkach.        (J.K.)

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Górnie, odbył się II Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego „o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy”. Turniej odbywał się w następujących 
kategoriach: uczniowie szkół średnich (19 za-
wodników), osoby niepełnosprawne (4 zawod-
ników), kobiety (4 zawodniczki) oraz dorośli 
mieszkańcy lub pracownicy gminy Górno (12 
zawodników).

Zawody rozgrywano do 2 wygranych setów, 
bardzo często o zwycięstwie decydował 3 decy-
dujący set. W kategorii 4 brał udział przewodni-
czący Rady Gminy Grzegorz Skiba, który po 
zakończeniu turnieju wraz z organizatorami Pio-
trem Gilem - GZ LZS i Waldemarem Możdżon-
kiem - sędzia główny zawodów, wręczał medale, 
nagrody i puchary. Przy organizacji zawodów 
pomagali: Tomasz Krzysiek - w roli sędziego 
oraz Paweł Sulej - obsługa techniczna zawodów. 
Salę gimnastyczną na turniej udostępniła bezpłat-
nie dyrektor SP w Górnie Hanna Pióro. Finanse 
na przeprowadzenie imprezy Gminne Zrzeszenie 
LZS w Górnie otrzymało z GKRPA w Górnie.

Wyniki turnieju:
- kategoria szkół średnich: I miejsce - Mar-

cin Mrozik, II - Dominik Kubiec, III -  Arek 
Krzysiek,

- kategoria osób niepełnosprawnych:  
I  miejsce - Sławomir Szwagrzyk, II - Grzegorz 
Mazurczak, III - Krzysztof Krawczyk,

- kategoria kobiet: I Katarzyna Możdżo-
nek, II - Agnieszka Anioł, III - Iwona Możdżo-
nek,

- kategoria dorosłych: I  miejsce - Marek 
Kaleta, II -  Waldemar Możdżonek, III - Ja-
nusz Mochocki. Gratulujemy!

Najlepsi przy 
„zielonym stole”

„Zreformować świat to znaczy zreformować wychowanie. (…)  Nikt nie jest 
wolny od odpowiedzialności za to, co dzieje się naokoło,a życie tyko wtedy staje 
się coś warte, kiedy jest życiem zaangażowanym i twórczym.”

Janusz Korczak
We wrześniu ubiegłego roku Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej jednogło-
śnie przyjął uchwałę o ustanowieniu 
roku 2012 Rokiem Janusza Korcza-
ka. W tym roku bowiem przypada 70. 
rocznica tragicznej śmierci Janusza 
Korczaka w obozie zagłady w Tre-
blince oraz 100. rocznica utworzenia 
przez niego Domu Sierot w Warsza-
wie. Jest więc doskonała okazja, by 
przypomnieć tę wybitną postać - pe-
dagoga, pisarza, lekarza i działacza 
społecznego, propagatora idei, że 
dziecko jest autonomiczną osobą, 
posiadającą własne prawa, potrzeby 
i zainteresowania. 

W związku z tymi warto też przypo-
mnieć jedno z podstawowych założeń 
pedagogiki Janusza Korczaka: „Dziecku 
należy się szacunek z faktu bycia osobą, 
bez względu na jego zalety, zasługi czy 
braki. Zawsze powinno być traktowa-
ne podmiotowo, nigdy przedmiotowo. 
Okazywać szacunek, to obdarzać dziec-
ko prawem, pozwalać mu myśleć, oce-
niać, rozumieć swoiście świat, nie ogra-
niczać, ale otwierać przed nim różne 
możliwości wyboru. Widzieć w dziecku 
człowieka, to mieć zaufanie do niego. 
Wychowawca to ktoś, kto stoi obok i de-

likatnie kieruje dziecko w stronę dobra, 
sprawiedliwości i miłości”

Obecny rok jest szczególnym cza-
sem upowszechniania idei korcza-
kowskich. Szereg instytucji włącza 
się w obchody Roku Korczaka, tak-
że Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Górnie. Planowanych jest 
wiele przedsięwzięć, m.in.: konkurs pla-
styczny i konkurs wiedzy, gminny kon-
kurs teatralny, prelekcja dla rodziców 
z udziałem pracownika UJK w Kiel-
cach, obchody Dnia Patrona, specjalny 
numer szkolnej gazetki, godziny wy-
chowawcze poświęcone tej tematyce. 
Szczegółowe informacje oraz harmono-
gram działań znajdują się na stronie in-
ternetowej szkoły: www.spgorno.ecom.
net.pl. Wiadomości na temat Janusza 
Korczaka, jego życia, twórczości, pla-
cówek noszących jego imię oraz dzia-
łalności Polskiego Stowarzyszenia im.  
J. Korczaka, do którego należy także 
Szkoła Podstawowa w Górnie, można 
znaleźć na stronie internetowej www.
pskorczak.org.pl. Polecamy także stro-
nę poświęconą obchodom Roku Kor-
czaka: www.przystanekkorczak.pl.
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