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Biskup Kazimierz Ryczan poświęcił szkołę

Gimnazjum w Krajnie 
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Ksiądz bp. Kazimierz Ryczan poświęca gimnazjum w Krajnie.

Historyczne wydarzenia w życiu Gimnazjum w Krajnie miały 
miejsce 29 maja br.: rano, w miejscowym kościele parafi alnym, 
odbyła się msza święta, celebrowana przez ks. proboszcza Leszka 
Sztanderę, w intencji szkoły i jej społeczności, następnie uroczy-
stości kontynuowano w gimnazjum.

Profesor Stanisław Żak, wraz z małżonką, wójtem gminy Jarosławem Królickim oraz nauczycielką   
Izabelą Kaleta oglądają wystawę IPN.

Z sesji Rady Gminy

Plan odnowy wsi:
Skorzeszyce
i Leszczyny

Regulacja płac
Zatwierdzenie planów odnowy wsi: 

Skorzeszyce i Leszczyny, zmiany w bu-
dżecie gminy oraz regulacja płac wójta, 
to główne tematy obrad Rady Gminy 
– 2 czerwca br.

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, który powitał wszystkich 
jej uczestników, z wójtem gminy Jarosła-
wem Królickim oraz radnym powiatu – An-
drzejem Michalskim. Radni przegłosowali 
porządek obrad, po czym przystąpili do jego 
realizacji.

Na wstępie dokonano zmian w bu-
dżecie gminy na bieżący rok. W związku 

dokończenie na stronie 2

Spotkanie z prof. Stanisławem Żakiem

Lekcja żywej historii
W okresie od 1 grudnia 2007 r. do 30 maja 2008 r. grupa młodzieży z gimnazjum 

w Woli Jachowej realizowała ogólnopolski program edukacyjny pt. „Opowiem Ci o wol-
nej Polsce - spotkania uczniów ze świadkami historii”. Główni organizatorzy projektu to: 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, IPN (Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

dokończenie na stronie 4
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Z sesji Rady Gminy

Plan odnowy wsi:
Skorzeszyce i Leszczyny

Regulacja płac

z porozumieniem ze Związkiem Gmin Gór 
Świętokrzyskich na przekazanie środków i reali-
zację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji wraz z 
przepompowniami i przyłączami w m. Bęczków”, 
dokonano przeniesień wydatków budżetowych na 
kwotę 950 tys. zł. Zaktualizowano także wielo-
letnie plany inwestycyjne w latach: 2008 – 2010. 

Radni zwiększyli dochody budżetu (m.in. z tytułu 
dochodów od osób fi zycznych i prawnych oraz 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej) 
o kwotę 142 tys. zł a następnie zwiększyli wydatki 
o tę samą kwotę na bieżące potrzeby gminy.

Rada zatwierdziła plany odnowy miejscowości 
Skorzeszyce i Leszczyny, niezbędne przy ubieganiu się 
przez te miejscowości o środki unijne z programu Regio-
nalnego Biura Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Radni przeszli następnie do zmian uchwał do-
tyczących m.in. wynagrodzenia wójta gminy. Ob-
liguje ich do tego Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 22 kwietnia 2008 r., zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
powiatów i urzędach marszałkowskich. 

Jak wynika ze stanu faktycznego oraz z nowego 
rozporządzenia, obowiązującego od 1 stycznia br., 

wójt naszej gminy  nie 
miał nawet najniższej 
pensji podstawowej, 
przewidzianej przepisa-
mi. Radni, przy jednym 
oponencie, podwyższyli 
tę kwotę. Automatyczni 
wzrosły pozostałe skła-
dniki wynagrodzenia 
wójta, który będzie 
teraz zarabiał 8.100 zł 
brutto.

Podniesiono także 
diety radnych o 100 zł 
oraz dodatki funkcyjne 
dla przewodniczącego 
rady - o 120 zł, jego 
zastępców – o 100 zł 
oraz przewodniczących 
i wiceprzewodniczą-
cych komisji RG 
– o 100 zł. O taką samą 

kwotę wzrosły też diety sołtysów.
W sprawozdaniu ze swojej działalności między 

sesjami Rady Gminy, wójt poinformował o wy-
danych zarządzeniach oraz o usuwaniu skutków 
awarii wodociągowej z 31 maja na 1 czerwca br. 
(piszemy na ten temat oddzielnie). Podziękował 
przy tym sołtysom za pomoc w informowaniu 
mieszkańców o awarii.

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Janus 
demonstruje na sesji brudną wodę z kranu.

dokończenie ze strony 1

W interpelacjach głos zabrali: Małgorzata 
Stępnik, Henryk Klimek, Dorota Kot, Jerzy 
Janus, Janina Rubak, Teresa Szlufi k, Stanisław 
Cedro oraz Emil Machul, poruszając istotne pro-
blemy swoich sołectw oraz gminy. Dotyczyły one 
m.in.: rozwiązania problemów dzierżawy gruntów 
gminnych w Krajnie, wykaszania poboczy dróg w 
Krajnie Pierwszym i Krajnie Parcele, zrobienia 
porządku z odpadami przy cmentarzu w Górnie, 
uzupełnienia koszy na śmieci w rejonie zalewu 
w Cedzynie, rozebrania betonowego przystanku 
w Cedzynie, umieszczenia tablic informacyjnych 
o numerach posesji przy drodze w Górnie Parce-
lach. Radni podziękowali wójtowi za parking przy 
ośrodku zdrowia w Górnie oraz przygotowanie 
boiska w Radlinie do rozgrywek piłkarskich.

Sporo miejsca poświęcono problemom związa-
nym z wodą w gminnych wodociągach: radny J. 
Janus przyniósł na sesję, w słoiku, brunatną wodę, 
jaka ciekła ostatnio z kranów, wyrażając niezado-
wolenie z tego powodu.

– Nie chcemy pić takiej wody – mówił Jan Si-
kora. Trzeba coś zrobić, by poprawić zaopatrzenie 
i jakość wody w gminie. 

Narzekano także na słabe ciśnienie wody 
w wodociągach.

Kierownik ZUG Marek Kitliński odpowie-
dział, iż ciśnienie wody jest związane m.in. z wyłą-
czaniem prądu, np. w soboty. Wójt poinformował 
natomiast, że prowadził już rozmowy z wójtem 
gm. Bieliny, która korzysta z ujęć wody na terenie 
naszej gminy, w sprawie partycypacji w kosztach 
odwiercenia nowej studni. Wójt zaangażował także 
geologa do szukania nowych zasobów wody na te-
renie gm. Górno. Gospodarz gminy ustosunkował 
się także do poruszonych problemów (szczegóły 
w protokóle z obrad sesji RG). 

(Kos.)

Kto się „bawi” urządzeniami wodociągowymi

Żart czy celowe działanie ?
W dniach 31 maja – 1 czerwca br. miała miejsce poważna awaria wodociągowa, która 

spowodowała niedobór wody  w kilku sołectwach naszej gminy. Okazało się, że  obydwie 
pompy głębinowe, pracujące w hydroforni w Leszczynach, uległy poważnemu uszkodze-
niu. Pompy pracujące od lat, odmówiły posłuszeństwa. Prawdopodobnie nie wytrzymały 
przeciążenia w związku z nadmiernym poborem wody w upalne dni. 

Niedobór w sieci spowodował także pożar lasu 
na granicy Cedzyny i Radlina, gdzie strażacy mu-
sieli skorzystać z ulicznego hydrantu, aby napełnić 
zbiorniki wodą.

Zakład Gospodarki Komunalnej natychmiast 
przystąpił do usuwania awarii. Sprowadzono cięż-
ki dźwig, aby zamontować nową pompę. W tym 
czasie sołtysi informowali mieszkańców o awarii 

i jej usuwaniu, uspokajając odbiorów wody. Prze-
rwa w dostawie wody trwała dwa dni.

Jak się później okazało, o czym informował 
na sesji Rady Gminy kierownik ZGK Marek 
Kitliński, jedną z  przyczyn braku wody było...za-
mkniecie dawno nie używanej zasuwy w rurociągu 
głównym (Leszczyny) przez nieznanego sprawcę. 
Zanim odnaleziono to miejsce, musiało upłynąć 

sporo czasu. Ponieważ nie jest to pierwsze tego 
typu zdarzenie, że ktoś celowo uszkadza urzą-
dzenia wodociągowe, o sprawie poinformowano 
policję, która – być może – ustali komu zależy 
na robieniu takich uciążliwych dla mieszkańców 
gminy „psikusów”

Na zdjęciu: Przygotowanie do montażu no-
wej pompy.

W przerwie obrad...
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Biskup Kazimierz Ryczan poświęcił szkołę

Gimnazjum w Krajnie oficjalnie 
przekazane do użytku

Na placu, przed szkołą, ustawili się 
uczestnicy uroczystości. Dyrektor gimna-
zjum Agnieszka Bujak wygłosiła krótkie 
przemówienie: 

- Obiekt, który zostaje dzisiaj ofi cjalnie 
przekazany do użytku szkolnego, powstał 

dzięki dobrej woli Rady Gminy i wójta 
gminy. 24 stycznia 2005 roku Rada Gminy 
przyjęła uchwałę o budowie obiektu gimna-
zjalnego a wykonanie tej uchwały powierzyła 
wójtowi gminy. Dzisiaj jesteśmy świadkami 
sfi nalizowania tego, wielkiego przedsięwzię-
cia. Przeżywamy uroczystość bardzo szcze-
gólną, która na zawsze zapisze się w historii 
naszej szkoły...”

Dyrektor powitała gośćmi zaproszonych 
na tę uroczystość; ordynariusza Diecezji Kie-
leckiej ks. bp. Kazimierza Ryczana, wice-
marszałka woj. Świętokrzyskiego Zdzisława 

Wrzałkę, przedstawicielkę  świętokrzyskie-
go kuratora oświaty Annę Michalską oraz 
wizytator kuratorium Beatę Zagnieńską, go-
spodarzy gminy z wójtem Jarosławem Kró-
lickim oraz przewodniczącym Rady Gminy 
Janem Sikorą, sponsorów inwestycji, rodzi-
ców, z przewodniczącą Rady Rodziców Ce-
cylią Jasińską, dyrektorów szkół gminnych, 

grono pedagogiczne 
oraz młodzież.

Zacni goście 
dokonali przecięcia 
symbolicznej wstęgi 
przed wejściem do 
gimnazjum, a ks. 
biskup Kazimierz 
Ryczan poświęcił 
budynek szkoły oraz 
jej wnętrze. Uczest-
nicy uroczystości 
przeszli następnie do 
sali gimnastycznej, 
gdzie kontynuowano 
program. Głos zabrał 
wójt gminy Jarosław 

Królicki - na zdjęciu, który przypomniał 
historyczną decyzję władz gminy o budo-
wie szkoły, podziękował wykonawcom za 
jej szybkie i rzetelnie wykonanie, dyrekcji 
i gronu pedagogicznemu za organizację 
zajęć, rodzicom za pomoc w tym dziele. 
Wójt pogratulował uczniom tak wspaniałego 
obiektu i zaapelował do nich o poszanowanie 
obiektu, który ma służyć wielu pokoleniom 
sołectwa Krajno.

Gratulacje i podziękowania złożyli na-
stępnie: Anna Michalska, przekazując dar w 
postaci sprzętu medialnego, przedstawiciele 

dyrektorów szkół gminnych, wręczając ko-
lejne prezenty, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Cecylia Jasińska, dziękując wszystkim 
uczestnikom procesu inwestycyjnego oraz 
rodzicom za pomoc w urządzeniu szkoły, 
Zdzisław Wrzałka wyrażając radość, że w 
gminie Górno, w odróżnieniu od wielu in-
nych gmin, buduje się obiekty oświatowe a 
nie zamyka...

Historię szkoły, od zarania aż po czasy 
obecne, przedstawiła nauczycielka historii 
Anna Hińcza.

Zwieńczeniem uroczystości był patrio-
tyczny program słowno-muzyczny, przygo-
towany przez Małgorzatę Mól, Annę Kaletę 
- Radek i Ewę Gruszczyńską (oprawa mu-
zyczna). Gimnazjaliści, ubrani w historyczne 

stroje, przedstawili zawiłe i trudne losy 
Polski oraz walkę o odzyskanie jej niepod-
ległości. Były recytacje znanych utworów 
literackich, pieśni patriotyczne oraz polonez, 
wykonawców którego nagrodzono gromkimi 
oklaskami.

Na zakończenie programu dyrektor 
gimnazjum Agnieszka Bujak podziękowała 
gościom za udział w uroczystości a uczniom 
i nauczycielom za piękny program. Szczegól-
ne podziękowania skierowała pod adresem 
sponsorów, ludzi - jak powiedziała - „do-
brego i wielkiego serca” z fi rm: „Krobel”, 
„Top-Serwis”, TU „Generali”, „Cezas”, 
a także: Cecylii Jasińskiej, Czesławowi 
Ziachowi, Danucie Kisiel, Krzysztofowi 
Szlufi kowi, Piotrowi Szlufi kowi, Renacie 
Skibie, Renacie Bozowskiej, Leszkowi 
Bozowskiemu oraz właścicielom piekarni 
w Górnie.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję 
obejrzeć ofi cjalnie przekazany obiekt do 
użytku. W Księdze Pamiątkowej Gimnazjum 
dokonano okolicznościowych wpisów. M.in. 
ks. bp. K. Ryczan napisał: 

„Niech błogosławieństwo Boga spocznie 
na całej szkole, na uczniach, wychowaw-
cach i całym personelu...”  

(Kos.)

Wstęgę przed gimnazjum przecina przewodniczący Rady Gminy
Jan Sikora.

Dyrektor gimnazjum Agnieszka Bujak dziękuje uczestnikom 
za udział w uroczystości a młodzieży za piękny występ.
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Celem programu było przybliżenie młodym 
ludziom i społeczności związanych z najnowszą 
historią Polski oraz pokazanie w jaki sposób na 
przestrzeni 50 lat kształtowało się społeczeń-
stwo obywatelskie. Uczniowie mieli za zadanie 
przeprowadzić wywiad z osobą, która brała 
aktywny udział w życiu politycznym i społecz-
nym, sprzeciwiając się istniejącym systemom 
władzy w latach 1939 – 1989.

Bohaterem - świadkiem projektu, który 
realizowała młodzież gimnazjum, jest prof. 
Stanisław Żak i historia jego internowania w 
czasie stanu wojennego.

Podsumowaniem programu był wieczór 
wspomnień o stanie wojennym zatytułowany 
„In articulo mortis”(„W obliczu śmierci”), który 
odbył się 30 maja br. w Auli Centrum Spotkań 
i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. 
Gościem honorowym spotkania był prof. dr 

hab. Stanisław Żak 
wraz z żoną Marią. 

Uczestnicy obej-
rzeć mogli spektakl w 
wykonaniu uczniów 
gimnazjum, fi lm 
– prezentujący frag-
menty wywiadu ze 
świadkiem historii 
oraz wystawę pt. 
„Opozycja i opór 
społeczny w regionie 
świętokrzyskim 1975–
1989”,przygotowaną 
przez Biuro Edukacji 
Publicznej Delegatury 
IPN w Kielcach.

Za serdeczne 
przyjęcie, ciepło i 
gościnność podczas 
spotkania – wywiadu-
(przeprowadzonego 24 kwietnia 2008 r.), Marii 
i Stanisławowi Żakom podziękowania składają 
uczniowie gimnazjum w Woli Jachowej: Lucy-
na Machocka, Sylwia Surowiec, Radosław 
Pindral, Patryk Ozga, Michał Kwiatek oraz 
Adam Krzysiek, a także opiekunowie: Iza-
bela Kaleta,  Jolanta Czerwiak i Bernadeta 
Mechelewska.

Projekt fi nansowany jest z funduszy Miasta 
Stołecznego Warszawy, Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego oraz Unii Europejskiej w 
ramach programu „Europa dla Obywateli” 2007 
– 2013.

W tym niecodziennym spotkaniu, pod-
czas którego prof. Stanisław Żak jeszcze raz 
powrócił do wspomnień m.in. z okresu stanu 
wojennego, uczestniczyli także: wójt gminy Ja-
rosław Krolicki, który podzielił się własnymi 

refl eksjami z tamtego okresu, radni: Jerzy Ja-
nus, Janina Rubak i Jan Zielonka, kierownik 
SZOS  Barbara Raczyńska, dyrektorzy szkół 
gminnych,  duchowni oraz młodzież. Wieczór 
– jako lekcja żywej historii, na długo pozostanie 
w pamięci jego uczestników.

Stanisław Żak 
– świadek historii
Stanisław Józef Żak (ur. 8 lutego 1932) – hi-

storyk literatury, były senator. Uzyskał stopień 
doktora habilitowanego oraz profesora. 

Był między innymi stypendystą Fundacji 
Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Harvarda. 
Przez wiele lat pracował jako wykładowca 
teorii literatury, m.in. na Akademii Świętokrzy-
skiej. Opublikował liczne pozycje książkowe i 
artykuły naukowe.

W 1980 r. związał się z “Solidarnością”. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego został dwukrot-
nie internowany, łącznie na około 11 miesięcy. 
W latach 80-tych za działalność opozycyjną 
relegowano go z uczelni (1988 r.).

Od 1989 do 1993 pełnił funkcję senatora 
I i II kadencji z ramienia Komitetu Obywa-
telskiego i Unii Demokratycznej. W Senacie 
reprezentował województwo kieleckie. Do 
połowy lat 90. należał do Unii Wolności, 
w 2005 r. wsparł Partię Demokratyczną, kandy-
dując (jako bezpartyjny) z jej list do Senatu. 

Publikuje felietony w Gazecie Wyborczej. 
Jest honorowym obywatelem Chmielnika.

Wybrane publikacje: 
• W. Gombrowicz: autobiografi a – autokreacja 

– legenda, 2001
• Ksiądz Stanisław Konarski. Pisarz - pedagog 

- polityk, 2001
• Polscy nobliści, 2001
• Jam nie z soli, ani z roli... Portret Stefana 

Czarnieckiego w literaturze polskiej, 1999
• Cudze chwalicie - swego nie znacie. Obec-

ność•  regionu kieleckiego w kulturze naro-
dowej, 1998

• Bolesław Garboś: (poeta - fi lozof - prawnik), 
1997

• Cenzura wobec humanistyki, 1996
• Słownik : kierunki, szkoły, terminy literac-

kie, 1991
• Proza narracyjna Ewy Szelburg-Zarembiny, 

1990

Uczestnicy spotkania oglądają spektakl patriotyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum.

Spotkanie z prof. Stanisławem Żakiem

Lekcja żywej historii
dokończenie ze strony 1

Kwiaty dla profesora Żaka.

Spektakl w wykonaniu gimnazjalistów z Woli Jachowej.
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Uroczystość patriotyczna w Krajnie

Pamiętamy...

Konkurs: „Piękna
przyroda - zdrowy 

świat” - rozstrzygnięty

342 prace napłynęły na powiatowy etap 
konkursu wojewódzkiego „Piękna przy-
roda - zdrowy świat”. Jury już dokonało 
ich oceny, a efekty twórczości plastycznej 
uczniów można oglądać na wystawie pre-
zentowanej w holu Starostwa Powiatowe-
go w Kielcach. 

- Konkurs miał na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 
wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, 
rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, 
zachęcanie do uczestnictwa w działaniach 
mających na celu ochronę i zapobieganie 
dewastacji środowiska naturalneg. – infor-
muje Dorota Skalska z Wydziału Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Kielcach. 

Wśród laureatów konkursu – etap powia-
towy  - znalazła się: Natalia Kaczmarczyk, 
lat 11, ze Szkoły Podstawowej w Leszczy-
nach, gm. Górno, która zajęła III miejsce. 

Laureatom konkursu w każdej grupie 
wiekowej przyznano nagrody rzeczowe 
w postaci materiałów edukacyjnych oraz 
sprzętu sportowego. 

Z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej w Krajnie, Andrzeja Michalskiego, 
4 czerwca br. miała miejsce podniosła i wzruszająca uroczystość. Obchodzono 65 rocz-
nicę pacyfi kacji Krajna. 

W uroczystości udział wzięli: wójt Jarosław 
Królicki, radna – Małgorzata Stępnik, proboszcz 
parafi i pod wezwaniem Chrystusa Króla – ksiądz 
Leszek Sztandera oraz ksiądz prefekt Wiesław 
Noga; mieszkańcy Krajna, dyrekcja, grono peda-
gogiczne oraz uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem 
pocztów sztandarowych obu szkół oraz odśpie-
waniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Krajnie, Andrzej Michal-
ski powitał wszystkich serdecznie, szczególnie 
przedstawicieli rodzin Tych, którzy oddali życie 

za Ojczyznę w okresie okupacji. Stwierdził, że nie 
wolno zapominać o ofi arach tamtych tragicznych 
wydarzeń. Pamięć nie przetrwa jedynie w kamie-
niu, trzeba ją przekazywać młodemu pokoleniu. 
Następnie zaprosił zgromadzonych na żywą lek-
cję historii. Rozpoczęła się ona złożeniem przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Krajnie kwiatów 
pod pomnikiem pomordowanych ofi ar. Po tej uro-
czystej chwili wystąpiła mieszkanka Krajna, Sta-
nisława Sucharska, która opowiedziała uczniom 
o owym tragicznym dniu, a następnie wyrecytowa-
ła wstrząsający wiersz przedstawiający wydarzenia 
czerwcowego dnia. Niejednemu uczestnikowi uro-
czystości zakręciła się wówczas w oku łza.

Następnie odbyła się część artystyczna przygo-
towana przez uczniów szkoły podstawowej i gim-
nazjum pod kierunkiem: Agnieszki Machockiej,  
Sylwii Sowińskiej oraz Anny Hińczy.  Najpierw 
uczennica gimnazjum przedstawiła krótki, ogólny 
rys historyczny dotyczący pacyfi kacji. Następ-
nie uczniowie szkoły podstawowej przeczytali 
wspomnienia Florentyny Krogulec (nauczycielki 
prowadzącej w okresie okupacji tajne naucza-
nie w Krajnie) dotyczące pacyfi kacji tej wsi. Te 
wzruszające słowa przeplatane były piękną patrio-
tyczną poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
recytowaną przez uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum.  Dopełnienie treści stanowiły piosenki 
śpiewane przez  chór pod kierunkiem Ewy Grusz-
czyńskiej. W dalszej części uczniowie odczytali 
nazwiska pomordowanych oraz zapalili znicze pod 
pomnikiem. Po programie artystycznym nastąpiło 
wyprowadzenie pocztów sztandarowych.

Dalsza część uroczystości odbyła się na 
cmentarzu parafi alnym w Krajnie, gdzie została 
odprawiona msza polowa – na zdjęciu. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Krajnie zapalili znicze i 
złożyli wiązankę kwiatów na mogile poległych.   

           Agnieszka Machocka

„Kopciuszek” - prezent dla dzieci 
od nauczycieli

 „Chcecie bajki ? Oto bajka!” - tak rozpoczęło się 2 czerwca świętowanie Dnia Dziec-
ka w SP w Górnie. To była prawdziwa niespodzianka! Nauczyciele i uczniowie klasy 
szóstej, pod opieką p. Małgorzaty Breśki i p. Joanny Kobiec, przygotowali i przedstawili 
bajkę pt. „Kopciuszek” – na zdjęciu.

W rolach głównych wystąpili: Ola Sikora 
(Kopciuszek) oraz Michał Dzidek (książę). Na 
scenie towarzyszyli im koledzy i koleżanki z 
klasy (panny na balu i strażnicy królewscy) oraz 
nauczyciele: p. Bożena Jaros (macocha), p. 
Joanna Czernikiewicz i p. Edyta Omelaniuk 
(córki), p. Małgorzata 
Breśka (narrator), 
p. Marzena Pawlik 
(ochmistrz), p Justyna 
Krzysiek (wróżka) 
oraz p. Teresa Mu-
rawska i p. Paweł 
Sulej (królowa i król). 
Spektakl wzbudził 
ogromne zainteresowa-
nie widzów - uczniów, 
zaproszonych gości, 
dyrekcji i nauczycieli. 
Wszystkich aktorów 
nagrodzono gromkimi brawami, uśmiechem na 
twarzy, a Rada Rodziców na ręce Kopciuszka 
przekazała słodki upominek - pyszny tort. 
Podobno podczas spotkania, przy konsumpcji 
tortu, grupa teatralna rozważała przygotowanie 

kolejnych przedstawień…
Po inscenizacji ogłoszono wyniki całorocz-

nego konkursu na najlepszą klasę w bieżącym 
roku szkolnym - zwyciężyła klasa IV b (wycho-
wawca: p. Joanna Czernikiewicz), która otrzy-
mała dyplom, pamiątkowy puchar i wycieczkę 

ufundowaną przez Radę Rodziców. Dyrektor, 
Hanna Pióro złożyła wszystkim uczniom 
życzenia z okazji Dnia Dziecka i obdarowała 
słodyczami. Świętowanie zakończono zabawą 
przy muzyce i klasowym grillowaniem.



Zadanie konkursowe polegało na opraco-
waniu szkolnej strony www z wykorzystaniem 
dostępnych technologii w ich tworzeniu.  Zało-
żeniem było umieszczenie na stronie informacji 
charakteryzujących daną placówkę. Powinna 
być przyjazna uczniom i nauczycielom. Kon-
kurs skierowany był do dzieci ze szkół podsta-
wowych, a także młodzieży z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Patronat nad konkursem 

objęła wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.                                                                  

Zwycięzcami konkursu zostały: Szkoła 
Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w 
Cedzynie i Gimnazjum w Złotej. Laureaci 
odebrali nagrody, ufundowane przez Radio 
Kielce, Kuratorium Oświaty i wojewodę świę-
tokrzyskiego w Studiu Gram rozgłośni radia. 
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawi-
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Cedzyna i Radlin w czołówce

Najlepsze strony
internetowe

14,5 tysiąca szóstoklasistów w całym woj. świętokrzyskim przystąpiło 8 kwietnia br. 
do testu, który sprawdzał pięć najważniejszych umiejętności: czytanie, pisanie, rozumo-
wanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. 

Znamy wyniki egzaminów

Jak wypadli szóstoklasiści
oraz gimnazjaliści ?

28 maja br. wyniki egzaminu opublikowała 
Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej 
stronie internetowej. Na 40 możliwych do 
uzyskania punktów, średnia w kraju wyniosła 
25,77, zaś w naszym województwie: 25,66. W 
regionie świętokrzyskim najlepiej napisali test 
uczniowie z małych szkół: najlepszy wynik 
uzyskała szkoła w m. Postronna (pow. Sando-
mierski): 33,2 pkt.

W pow. kieleckim wśród najlepszych 10 
szkół podstawowych bardzo dobrze spisali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Cedzynie 
im. Stefana Żeromskiego, którzy  uzyskali 
średnią: 30,6 pkt., a więc znacznie wyższą od 
średniej krajowej i wojewódzkiej. Szkoła zajęła 
ona III miejsce w powiecie, za: SP w Melonku 
(gm. Łagów): 33,2 pkt. oraz SP w Fanisławi-
cach (gm. Łopuszno): 32 pkt.

Z kolei wśród najsłabszych szkół w pow. 

kieleckim, na 4 miejscu uplasowała się SP w 
Górnie: 21,2 pkt.

Uczniom z Cedzyny gratulujemy, 
a uczniom z Górna radzimy „przysiąść fałdów”, 
by za rok uplasować się znacznie wyżej. 

Z egzaminów gimnazjalnych najlepiej 
wypadły szkoły kieleckie - I miejsce w woj. 
świętokrzyskim zajęło Gimnazjum nr 23 w 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 przy 
ul. Radiowej. 

W pow. kieleckim I miejsce zajęło gimna-
zjum w Bilczy przed placówkami w Zagnańsku 
i Kostomłotach. W porównaniu z rokiem ubie-
głym, świętokrzyscy gimnazjaliści okazali się 
lepsi z przedmiotów ścisłych, gorzej wypadli 
z przedmiotów humanistycznych (literatura i 
historia). 

Gimnazjów z naszej gminy nie sklasy-
fi kowano ani wśród najlepszych, ani wśród 
najgorszych...

 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach 
odbyła się miła uroczystość podsumowania 
konkursów ekologicznych oraz wręczenia 
nagród najlepszym ich uczestnikom.

Podsumowując współzawodnictwo, sta-
rosta Zenon Janus powiedział m.in.: - Mam 
nadzieję, że będziecie dbać o stan środowiska 
naturalnego również poza konkursem...

Trzeba przyznać, iż uczniowie ze szkół w 
pow. kieleckim, uczestniczący w konkursie 
„Segreguję i sprzedaję, już za darmo nie 
oddaję – butelek PET, baterii oraz papieru”, 
mogą się pochwalić niesamowitymi rezul-
tatami. Np. Wiktor Kondrak, ze szkoły w 
Ćmińsku, uzbierał, przy pomocy rodziny, 
944 kg surowców wtórnych.

W sumie uczniowie zebrali, w ramach 
tego konkursu, ponad 63,5 tony odpadów, w 
tym: papieru – 59 ton, butelek typu PET – 3,5 
tony. Wśród najlepszych „zbieraczy” znaleźli 
się uczniowie szkoły w Bęczkowie: Domi-
nika Brelak, Daniel Ramian, Katarzyna 
Zemsta i Dawid Banak. Gratulujemy !

„Segraguję i sprzedaję...”

Najlepsi w konkursach 
ekologicznych

„Najlepsza szkolna strona internetowa”” - to tytuł konkursu, organizowanego przez 
Radio Kielce i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, dla uczniów z regionu świętokrzy-
skiego. 

ciele szkół, które zajęły drugie - SP Radlin - i 
trzecie miejsca. Dla uczestników uroczystego 
wręczenia nagród i wyróżnień zagrał zespół Ke-
bab. Zwycięskie prace w konkursie „Najlepsza 
szkolna strona internetowa” można obejrzeć na 
stronie Radia Kielce: http://radio.kielce.pl/inde
x.php?bLang=1&lang=1&bSerwis=1&serwis=
1&go=3&id_k=9164                      

Dwie wyróżnione szkoły z naszej gminy, 
na pięć startujących w fi nale, to wielki sukces. 
Stronę internetową SP w Cedzynie przygoto-
wali uczniowie klasy VI - Krzysztof Krajcarz 
i Adrian Janus  pod kierunkiem nauczyciela 
informatyki Joanny Bysiak. 

Drugie miejsce zdobyli Dominik Kołbuc 
i Mariusz Bysiak ze SP w Radlinie, pod kierun-
kiem nauczycielki Anny Prońko.

Na zdjęciach: Adrian Janus i Krzysztof 
Krajcarz odbierają nagrodę (laptop) z rąk 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgo-
rzaty Muzoł, obok: nagrodę odbiera Domi-
nik Kołbuc ze SP w Radlinie.
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Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych
w 2008 roku

Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), od 2006 roku w Polsce obowiązuje 
system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofi nansowaniem z bu-
dżetu państwa: 
• dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, 

kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tyto-
niu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych, truskawek, ziemniaków, bura-
ków cukrowych lub roślin strączkowych) 
od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, 
suszy, ujemnych skutków przezimowania 
lub przymrozków wiosennych,

• dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, 
owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, 
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pio-
runa, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju 
z konieczności. 
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek 

ubezpieczeń;
1. 35 % składki do 1 ha uprawy chmielu, wa-

rzyw, drzew i krzewów owocowych, ziem-
niaków lub buraków cukrowych,  

2. 40 % składki do 1 ha uprawy zbóż, kukury-
dzy, rzepaku lub rzepiku,

3. 45 % składki do 1 sztuki dla koni lub drobiu
4. 50 % składki do 1 sztuki dla bydła, owiec, 

kóz i świń. 
Do zawierania umów z rolnikami w sprawie 

ubezpieczeń upoważnione są:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

w Warszawie,
2.  MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń 

w Sopocie,
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” w Warszawie,
4. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpie-

czeń Wzajemnych w Poznaniu.

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który złożył 
wniosek o płatności bezpośrednie będzie miał 
obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% 
powierzchni upraw roślinnych wykazanych 
w tym wniosku od zasiewu lub wysadzenia 
do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych przez: powódź, grad, suszę, 
ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki 
wiosenne.

Rolnik, który nie dokona takiego ubezpie-
czenia będzie zobowiązany do wniesienia opła-
ty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość 
opłaty stanowić będzie równowartość w złotych 
2 Euro od 1 ha. Opłata za niespełnienie obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obo-
wiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę rolnika. 

W przypadku strat w gospodarstwie, spowo-
dowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych, 
o pomoc z budżetu państwa będzie mógł się 
ubiegać rolnik, który będzie miał ubezpieczone 
uprawy rolne - obowiązek ten nakłada Unia 
Europejska.  

Truskawkowy wysyp !
W czwartek, 12 czerwca br., Krzysztof Szlufi k, z Krajna Parceli 96, reprezentujący 

Firmę Kerry Polska S.A., otworzył skup truskawek. Pierwszym dostawcom tego popu-
larnego u nas owocu skup wypłacał 5,20 zł za łubiankę (2 kg).

Reporter „Gołoborza” odwiedził skup kilka dni 
później – w poniedziałek - 16 czerwca, wczesnym 
wieczorem. Akurat owoce wyładowywał mieszka-
niec Krajna Drugiego Zdzisław Susło, który upra-
wia truskawki, z bratem Jarosławem, na obszarze 
pół hektara. Jak ocenia tegoroczny urodzaj ?

- Na dziś oceniam zbiory jako średnie – stwier-
dził nasz rozmówca. Wszystko zależy od pogody: 
jeśli będzie mokro i słońce, może być całkiem do-
brze. Myślę, że i cena (tego dnia 6 zł za łubiankę) 
jest przyzwoita, żeby się tylko utrzymała...

- Rolę gospodarza skupu pełnił, pod nieobec-

ność ojca, syn, Karol:
- Punkt prowadzimy już od wielu lat – powie-

dział. Ten rok, jeśli pogoda będzie dobra, zanosi się 
na przyzwoity. Gorzej jest natomiast ze zbieracza-
mi, których notorycznie brakuje. Rolnicy posiłkują 
się rodzinami. Wszyscy czekamy na siłę roboczą z 
Ukrainy, ale w tym roku  jakoś ich nie widać. A jest 
to znakomita siła, na przykład jedna z Ukrainek, 
która dotarła do Krajna, potrafi  od szóstej rano do 
obiadu uzbierać 50 – 55 koszyczków truskawek !

W tym roku producenci płacą zbieraczom 2,50 
zł od łubianki.

Kilkadziesiąt numerów od punktu skupu, na 
posesji nr 100, spotykamy znanego plantatora, sze-
fa Zrzeszenia Producentów Truskawek w Krajnie, 
byłego posła Stanisława Szyszkowskiego. 

- W tym roku zakwitło bardzo dużo owoców 
i plony zanosiły się na jedne z najwyższych w 
ostatnich latach – stwierdza p.Stanisław. Niestety, 
długa susza zniszczyła sporo upraw i plony należy 
ocenić jako średnie. Cena oferowana przez odbior-
ców - 6 złotych za koszyczek - pozwala producen-

tom liczyć na jakiś zysk. 
Jaki ? To się okaże, o 
wszystkim zadecyduje 
pogoda: potrzebny jest 
deszcz nocami i słońce 
podczas dnia.

Jest problem ze 
zbieraczami: w tym 
roku ze względu na dość 
drogie wizy do Polski, 
należy się spodziewać 
mniejszej liczby Ukra-
ińców. Sam czekam 
na przyjazd stamtąd 
zaprzyjaźnionej grupy. 
Na razie angażujemy się 
całą rodziną, zatrudnia-
my też kilkoro młodych 
ludzi, którzy chcą sobie 

dorobić na wakacje.
Z p. Stanisławem udaliśmy się na pole, gdzie 

przy truskawkach pracowała rodzina plantatora, 
m.in. córka i ojciec, oraz kilkoro młodych ludzi. 
Pogoda była dobra, więc zbiory przebiegały 
w dobrym tempie. Widać, że truskawki są dorodne 
i łatwo je zbierać.

Tymczasem  na horyzoncie pojawiły się chmu-
ry w kolorze ołowiu – Będzie burza – zauważył oj-

ciec p. Stanisława. Ale to dobrze, bo deszczu nigdy 
nie za dużo. Częste opady i dużo słońca gwarantują 
dobre zbiory...

Kiedy wracałem w kierunku Kielc na drodze, 
od Krajna aż po Górno, pojawiło się sporo trak-
torów ciągnących, w stronę licznych w gminie 
punktów skupu, przyczepki z truskawkami. To o 
tej porze, od lat, charakterystyczny  obrazek dla 
wiosek z gminy Górno.  Już nie tylko Bieliny mają 
monopol na truskawki...

Dodajmy, że producentom, którzy zakontrakto-
wali swoje zbiory, na powierzchni ponad 10 arów, 
mają podpisane umowy z odbiorcami, uznanymi 
przez Agencję Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, 
będą przysługiwały dopłaty do upraw truskawek.

Wszystko zatem wskazuje, ze bieżący rok bę-
dzie dobry dla rolników, którzy zdecydowali się na 
uprawę truskawek.  (Kos.)

Na zdjęciach: W punkcie skupu Krzysztofa 
Szlufi ka, w Krajnie Parcele, od tygodnia trwa 
wzmożony skup truskawek, niżej: na polu 
Stanisława Szyszkowskiego w zbiorach poma-
ga młodzież, która pragnie sobie dorobić na 
wakacje.

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy Panią 

IRENĘ ZAPAŁĘ
długoletniego Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Leszczynach.

       Grono pedagogiczne, pracownicy
                   i uczniowie szkoły
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„Czwartki lekkoatletyczne”

Dobre wyniki 
sportowców z Krajna

1 kolejka: 25.05.2008

Radlin - Leszczyny - 3:0
Bęczków - Cedzyna - 1:3
Skorzeszyce - 
- Wola Jachowa  - 3 : 3           

2 kolejka: 01.06.2008

Cedzyna - Radlin - 2 : 2
Krajno - Leszczyny - 2 : 10
Bęczków -Skorzeszyce -8 : 3

3 kolejka: 08.06.2008

Bęczków - Wola Jachowa - 2 : 3
Radlin - Krajno - 1 : 0
Skorzeszyce - Cedzyna - 4 : 6

Gminna Liga Piłki Nożnej
Trwa zacięta rywalizacja drużyn w Gminnej Lidze Piłki Nożnej zorganizowanej 

przez członków stowarzyszenia GKS „Górno”. Do rozpisanych wcześniej zespołów 
w ostatniej chwili dołączyli jeszcze piłkarze z Krajna.

 Jak dotąd, odbyły się wszystkie zaplanowane mecze, niestety, nie każdy toczony był w 
sportowej atmosferze. Organizatorzy rozgrywek apelują do zawodników i kibiców o kultural-
ne zachowanie na boisku i poza boczną linią. Za nieprzestrzeganie regulaminu zespoły mogą 
zostać ukarane odjęciem punktów, a nawet wykluczeniem z ligi. Wszystkie mecze rozgrywane 
są na boisku w Radlinie. 

Oto wyniki i tabela po trzech rundach: 

Tabela rozgrywek:

Zespół Punkty Rozegrane
mecze

Bramki 
zdobyte

Bramki
stracone

1. Cedzyna

2. Radlin

3. Wola Jachowa

4. Leszczyny

5. Bęczków

6. Skorzeszyce

7. Krajno

7

7

4

3

3

1

0

3

3

2

2

3

3

2

11

5

6

10

11

10

2

7

2

5

      5

9

17

11

Już po raz trzeci, w kościele pw. Chry-
stusa Odkupiciela w Nowinach, 18 maja 
br., odbył się  III Wojewódzki Przegląd 
Pieśni Maryjnych, w którym, w tym roku, 
wzięło udział 21 zespołów, w tym - po raz 
pierwszy - nasze „Górnianecki”

Miło nam poinformować, że nasz zespół, 
mimo swojego debiutu, pobił pozostałych 
wykonawców i zajął I miejsce w tym kon-
kursie, wykonując pieśni: „Ciebie na wieki 
wychwalać będziemy” i „O Maryjo, Matko 
Boga”

„Górnianecki” , wraz ze swoją solistką 
Krystyna Mochocką, odniosły kolejne suk-
cesy podczas XXXII Międzynarodowych 
Buskich Spotkań z Folklorem, zajmując tam 
I miejsca. Nagrody za te osiągnięcia wręczo-
no podczas koncertu laureatów – 8 czerwca 
br. w kieleckim parku. Wójt Jarosław Królic-
ki pogratulował artystom sukcesu, wręczając 
nagrodę wójta gminy Górno.

Specjalne wyróżnienie otrzymali także 
„Bęczkowianie”, których uhonorował nagro-
dą poseł na Sejm RP Henryk Milcarz. 

Na zdjęciu: Wójt Jarosław Królicki 
wręcza nagrodę najlepszej solistce Kry-
stynie Mochockiej, w muszli koncertowej 
kieleckiego parku.

„Górnianecki”
najlepsze !

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krajnie, 
już po raz kolejny, uczestniczyli w cyklu zawo-
dów sportowych ,,Czwartki lekkoatletyczne”. 
Impreza, organizowana pod patronatem MO-
SiR-u w Kielcach, obfi towała w wiele cennych 
wyników. 

Młodzi sportowcy z Krajna potrafi li nawiązać 
równorzędną  walkę z rówieśnikami. W ogólnej 
klasyfi kacji szkół na 35 startujących nasza repre-
zentacja uplasowała się na dobrym VI miejscu. 
Spośród startujących spoza terenu Kielc zajęła II 
miejsce. 

Na uwagę zasługują także rezultaty uzyskane 
przez poszczególnych uczniów. Wielokrotnie pod-
opieczni Sławomira Tofi la stawali na podium w 
indywidualnych startach. 

W klasyfi kacji Grand Prix, podsumowującej 
9 startów, na podium znalazł się, zajmując III miej-
sce, Adrian Jarosiński (bieg na 1000 m). Kilku 
sklasyfi kowano tuż za podium: Michał Jaguś - IV 
miejsce w biegu na 1000 m, Michał Bielat - IV 
miejsce w biegu na 300m, Konrad Kowalicki - IV 
miejsce w rzucie piłeczką palantową, Patryk Sala 
- IV miejsce w skoku w dal.

Ogromnego pecha miał Rafał Grzegorczyk 
w biegu na 1000 m. Temu najmłodszemu uczest-
nikowi cyklu zawodów zabrakło jednego startu by 
zająć II miejsce w ogólnej klasyfi kacji „czwartków 
la.” 

Wandale są wśród nas !

Niszczą co popadnie !
Znowu, na terenie naszej gminy,  mamy do czynienia z przypadkami ludzkiej głupoty 

i wandalizmu: połamane znaki drogowe i spalona toaleta przenośna TOY – TOY w Ce-
dzynie nad zalewem, zerwana blacha z daszków dwóch przystanków w Krajnie – Zagó-
rzu – oto ostatnie efekty wandali.

Doprawdy, trudno zrozumieć przyczyny 
takiej działania, przecież zniszczone przed-
mioty mają służyć wszystkim: zniszczone 
wc, to konieczność załatwienia swojej 
potrzeby w.. krzakach, zerwanie daszku 

nad przystankiem, to narażenie pasażerów 
na mokniecie podczas deszczu, brak znaku 
drogowego, to stworzenia niebezpieczeń-
stwa. To także nowe wydatki z budżetu 
gminy. Czy to tak trudno zrozumieć


