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Ustalenie wysokości podatków: rolne-
go, od nieruchomości, także od środków 
transportowych w 2009 roku oraz bieżące 
zmiany w budżecie, to główne tematy ob-
rad Rady Gminy na sesji 19 listopada br.

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, witając jej uczestników 
z wójtem Jarosławem Królickim. Radni 
przyjęli porządek obrad, po czym przystąpili 
do jego realizacji.

Pre-umowę na dofinansowanie 
budowy szkoły w Cedzynie przekazuje 

wójtowi naszej gminy minister rozwoju 
gospodarczego Elżbieta Bieńkowska.

Sięgamy po środki unijne

Są pieniądze na szkołę
w Cedzynie !

Znajdą się pieniądze unijne na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej w Cedzynie! 27 
listopada br., w sali lustrzanej Wojewódz-
kiego Domu Kultury, wójt gminy Jarosław 
Królicki oraz skarbnik Henryk Opaliński 
podpisali pre-umowę na zadanie pod na-
zwą: „ Rozbudowa i nadbudowa budynku 
szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Cedzyna, 
gm. Górno”.
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Droga nr 74 przez Cedzynę oficjalnie oddana do uzytku

Efekt wspólnego wysiłku
Po niespełna rocznej pracy drogowców z fi rmy TRAKT, 24 listopada br., ofi cjalnie 

przekazano do użytku 4-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 74, biegnącej przez 
Cedzynę. Zanim jednak udało się przekonać kierownictwo kieleckiego Oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zyskać aprobatę władz, dotyczącą tej 
modernizacji, upłynęło sporo wody w pobliskiej rzece...

Odcinek drogi przez Cedzynę należał do 
najniebezpieczniejszych w regionie, każdego 
roku ginęli tutaj i odnosili poważne rany ludzie. 
Tutaj zginęła córka p. Anety i Mariusza Dudzi-
ków – mieszkańców tej miejscowości. To z ich 
inicjatywy powstał Komitet ds. poprawy bezpie-
czeństwa w Cedzynie”, który bardzo ofi arnie, 
wręcz desperacko, walczyło  modernizację tego 
traktu. I udało się...

Na czterokilometrowym odcinku drogi od-
nowiono nawierzchnię asfaltową, wybudowano 
siedem przejść dla pieszych z azylami i odpo-
wiednim oznakowaniem, kładąc szczególny 
nacisk na poprawę bezpieczeństwa pieszych. 
Zamontowano specjalne bariery ochronne oraz 
dodatkowo oświetlono przejścia dla pieszych, 
aby były one bardziej widoczne dla kierujących 
pojazdami. W Domaszowicach, na skrzyżowa-
niu ulic Sandomierskiej z Wikaryjską, urucho-
miono sygnalizację świetlną, a także wydzielono 
lewoskręty. Na całym odcinku remontowanej 
„krajówki” wykonano nowe oznakowanie po-
ziome i pionowe oraz zamontowano elementy 
odblaskowe. Inwestycja kosztowała ponad 7 
milionów złotych.

24 listopada br., przy pierwszym tej zimy 
śniegu, na poboczu drogi krajowej nr 74 w 
Cedzynie, odbyło się ofi cjalne przekazanie tego 
odcinka „74” do użytku. Proboszcz parafi i, p.w. 
św. Jacka Odrowąża w Leszczynach, ksiądz 
Ryszard Zaborek odmówił modlitwę oraz do-
konał poświęcenia drogi. W uroczystości wzięli 
udział: wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka – Koruba, wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, wice-
przewodnicząca Sejmiku Alfreda Zawierucha 
– Rubak, wiceprezydent Kielc Tadeusz Sayor, 
dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA Ewa 
Sayor, posłowie Marzena Okła – Drewnowicz 
i Artur Gierada, prezes Świętokrzyskiego 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT 
Krzysztof Wójcik oraz zastępca komendanta 
miejskiego w Kielcach Mirosław Dryjas. 

Przybyli także gospodarze gminy: wójt Ja-
rosław Królicki i przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikora oraz radni: Janina Rubak, Aneta 
Dudzik, Henryk Klimek, Jerzy Janus, Piotr 
Gil i Emil Machul, a także sołtys Cedzyny To-
masz Tofi l. Samochodami ratowniczymi przy-
byli na uroczystość strażacy z  OSP Leszczyny, 
Górno i Wola Jachowa, którzy na co dzień niosą 
pomoc ofi arom wypadków drogowych na „74”. 

Najbardziej zasłużeni w przebudowę odcinka 
drogi w Cedzynie, z małżeństwem Dudzikami, 
dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi, gratu-
lując fi nalizacji tego trudnego przedsięwzięcia.

Wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba powie-
działa m.in.: - To my powinniśmy dziękować za 

inicjatywy społeczne. 
Burzycie nasz spokój, 
potrząsacie nami, 
żebyśmy lepiej mogli 
spełniać nasze powin-
ności urzędnicze. To 
dobrze, bo wsparcie 
społeczne ma lepszą 
delegację, by skutecz-
niej działać. Deklaruję 
udział we wszystkich 
akcjach mających na 
celu poprawę bezpie-
czeństwa na drogach...

Po ofi cjalnym od-
daniu odcinka drogi, w 
Hotelu „Echo” odbyła 
się konferencja praso-
wa z udziałem władz, 
inwestora i wykonaw-
cy inwestycji. Mał-
żeństwo Dudzików, 
w imieniu „Komitetu 
ds. poprawy bezpie-
czeństwa ”, wręczyło 
dyrektor Oddziału 
GDDKiA Ewie Sayor 
piękny kosz kwiatów 
za sfi nalizowanie 
przedsięwzięcia dro-
gowego w Cedzynie.

Podczas dyskusji, 
radni Jan Sikora oraz 
Jerzy Janus zaapelo-
wali do inwestora o 
budowę chodników 

przy drodze nr 74 w Woli Jachowej i Skorzeszy-
cach. Także tutaj dochodzi do niebezpiecznych 
wypadków i kolizji drogowych  z udziałem 
dzieci i młodzieży...

 (Kos.)

Przebudowana droga krajowa w Cedzynie poprawiła 
bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Poświęcenie drogi krajowej nr 74 przez ks. proboszcza 
Ryszard Zaborka poprzedziła modlitwa...

Aneta i Mariusz Dudzikowie przecinają symboliczną wstęgę na otwarciu drogi 
nr 74 w Cedzynie.
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Podatki w 2009 r.
Z sesji Rady Gminy

Rada podjęła kilka uchwał podatkowych 
w sprawach:

- określenia wysokości ceny skupu 1 
q żyta, stanowiącej podstawę do nalicze-
nia podatku rolnego na 2009 rok – jak 
stwierdził skarbnik gminy Henryk Opaliński, 
stawka tego podatku od kilku pozostawała na 
nie zmienionym poziomie, mimo iż od jej 
wysokości uzależniona jest subwencja dla 
gminy. Wysokość stawki urzędowej określo-
no na poziomie 55,80 zł, tym - czasem radni 
przyjęli stawkę obowiązującą dla gminy: - 33 
zł/q,

- określenia stawek podatku od nie-
ruchomości – nie zmienianych w gminie 
od czterech lat. Radni przyjęli stawki nieco 
wyższe, ale i tak znacznie niższe od stawek 
maksymalnych, a także od stawek obowiązu-
jących w gminach sąsiednich. Wynoszą one:

- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifi kowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków: - 0,50 zł od m. kw. powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 
- 3,90 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej, statutowej działalności 
pożytku publicznego: - 0,20 zł od m. kw. 
powierzchni,
- od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych: – 0,35 zł od m. kw. po-
wierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynków mieszkal-
nych lub ich części, zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej: - 14 zł 

dokończenie ze strony 1 od m. kw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi -
kowanym materiałem siewnym - 6,50 zł 
od m. kw. pow. użyt.,

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 1,50 zł od m. kw. 
pow. użyt.,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej działalności pożytku pu-
blicznego- 3,50 zł od m. kw. pow. użyt.
- od budowli - 2 % ich wartości określonej 

na podstawie art. 4 ust. 1, pkt.3 i ust.3 – 7.
- określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych 
– ustalono stawki wyższe średnio o ok. 

10 % od obecnych (tabele – do wglądu w 
Urzędzie Gminy).

Radni dokonali zmian w budżecie gminy 
na rok bieżący, zwiększając dochody budże-
towe z tytułu m. in. pozyskania środków z 
programu aktywizacji społeczno – zawodo-
wej osób bezrobotnych, środków na stypen-
dia dla uczniów oraz dotacji celowych na re-
alizację zadań własnych gminy. O taką samą 
kwotę zwiększono wydatki na cele - jw.

Rada dokonała także zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 
powodu nowych zadań ustawowych, doty-
czących m.in. pomocy osobom uprawnionym 
do świadczeń alimentacyjnych. Z ww. powo-
dów w GOPS powołano działy: świadczeń 
rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. 

Przyjęto także uchwałę upoważniającą 
Oliwię Zając-Pedrycz, pracownicę GOPS, 
do realizacji całości postępowania wobec 
dłużnika alimentacyjnego.

Informując o swojej działalności między 

sesjami Rady Gminy, wójt skupił uwagę na 
wydanych zarządzeniach w tym okresie, 
m.in. o powołaniu czterech przedszkoli oraz 
dwóch komisji ds. kontroli przestrzegania 
przepisów o gospodarce odpadami, na roz-
strzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji 
w Górnie (wygrała fi rma z... Suwałk), na roz-
poczęciu prac przy przebudowie oświetlenia 
w Radlinie, na kończących się pracach przy 
budowie boisk wielofunkcyjnych przy szkole 
w Skorzeszycach oraz na robotach przy bu-
dowie dróg gruntowych w gminie.

W interpelacjach i zapytaniach głos zabra-
li: Marzena Jamrożek, Marian Grzegolec, 
Jerzy Janus, Stanisław Cedro, Janina 
Rubak, Henryk Klimek, Stanisław Anioł 
i Cecylia Krawczyk, podnosząc problemy 
gminy i swoich sołectw. Dotyczyły one 
m.in.: usprawnienia komunikacji BUS-ami z 
Krajna, konieczności wyczyszczenia rowów 
przydrożnych w tej miejscowości, wyłożenia 
płytami całego rowu budowanego, wraz z 
chodnikiem, w Górnie (w kierunku Zawa-
dy), oświetlenia Podmąchocic, uzupełnienia 
skradzionych płyt w rowie przydrożnym 
w Skorzeszycach oraz opieszałości przy 
wymianie spalonych lamp oświetleniowych 
w tej miejscowości, uzupełnienia lamp w 
Krajnie Parcelach, konieczności postawienia 
wiaty przystankowej w Leszczynach oraz 
budowy przepustu w drodze powiatowej na 
terenie Leszczyn.

Do problemów tych ustosunkował się 
wójt, obiecując ich analizę i załatwienie, jeśli 
będzie miał takie możliwości.

Przewodniczący RG Jan Sikora odczytał 
pismo - skargę (otrzymaną z Sejmiku Woj. 
Świętokrzyskiego), dotyczącą „dzikich” 
wysypisk śmieci na terenie gminy. Wójt 
stwierdził, że „dzikie” odpady są systema-
tycznie usuwane przez ekipę Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, lecz śmieci tych ciągle 
przyrasta i trudno sobie z nimi poradzić na 
bieżąco...

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję za-
kończono.                                            (Kos.)

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na montaż 
słowno-muzyczny złożyły się wiersze znanych poetów, takich jak: A. Mickiewicz, C.K. 
Norwid, J. Słowacki oraz pieśni patriotyczne. 

Uczcili Narodowe Święto Niepodległości

Chór szkolny nadał patosu akademii, wy-

konując pieśni okolicznościowe. Podniosłość 

uroczystości potęgowała piękna dekoracja 

podkreślająca znaczenie tych, którzy w ciągu 

wieków walczyli o niepodległość naszego 

kraju.

Akademia miała podkreślić tę ważną 

datę w dziejach Polski i pokazać, że miłość 

do ojczyzny należy rozbudzać w uczniach od 

najmłodszych lat.

Uczniowie i nauczyciele w sposób uro-

czysty uczcili pamięć tych, którzy przelewali 

krew za ojczyznę.

*  *  *

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej 

gimnazjów w Górnie i Woli Jachowej, pod 

opieką Waldemara Możdżonka i Toma-
sza Krzyśka uczcili Dzień Niepodległości 

uczestnictwem w biegach przełajowych, 

zorganizowanych przez Urząd Miasta Kielce 

z tejże okazji. 

Prawie 30 uczniów z Górna i Woli Jacho-

wej dzielnie rywalizowało w silnie obsadzo-

nych biegach - dziewczęta biegały na 1000 

m (51 uczestniczek), chłopcy - 1500 m (90 

uczestników - 20 miejsc punktujących), zaj-

mując w punktacji drużynowej: Gimnazjum 

w Górnie - II miejsce, Gimnazjum w Woli 

Jachowej - III miejsce ! 
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Papież Jan Paweł II – Patron szkoły 
Podstawowej w Skorzeszycach był nie-
zwykłą postacią. Dlatego nauczyciele i 
dzieci pogłębiają wiedzę o Wielkim Polaku 
i pragną postępować tak jak On. Dzień 
Patrona w szkole obchodzony jest bardzo 
uroczyście.

Rano cała społeczność szkolna udała się 
do pobliskiego kościoła, by uczestniczyć 
we mszy świętej odprawianej przez ks. pra-
łata Henryka Węgrzyna w intencji rychłej 
beatyfi kacji naszego Papieża.  

Po powrocie do szkoły delegacja uczniów 
złożyła kwiaty przed pamiątkową tablicą 
Patrona (w holu szkoły) oraz zapaliła znicze. 

Wszyscy zaśpiewali ulubioną pieśń Papieża – 
„Barkę”, która zawsze wywołuje wzruszenie. 

Chwila ta połączyła wszystkich zebranych w 
jedną wielką rodzinę. Następnie uczniowie 
klas 0 – III i IV – VI obejrzeli fi lmy przedsta-
wiające fragmenty z życia Jana Pawła II. 

Uczniowie udowodnili, że pamiętają 
postać swojego Patrona, a zwłaszcza słowa 
które kierował do ludzi na całym świecie. 
Wiedzą, że Papież  bardzo kochał dzieci 
oraz młodzież i zwracał się do nich nawet w 
ostatniej chwili życia. Dzieci mają w osobie 
Patrona piękny wzór do naśladowania.

Papieżowi
- Patronowi

Katyń - ocalić 
od zapomnienia

Wieczornica w SP im. Stefana Żeromskiego w Cedzynie

Wiosna 1940 roku, władze ZSRR postanowiły wymordować 25 tysięcy Polaków – ofi -
cerów Wojska Polskiego, policjantów i urzędników państwowych II RP, którzy po 17 
września 1939 roku znaleźli się w niewoli sowieckiej i przebywali w obozach w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. 

W Katyniu znaleziono osiem masowych 
grobów. Ciała z rękami ułożonymi wzdłuż 
ciała lub związanymi z tyłu, leżały warstwa-
mi. Wszyscy zginęli od strzału w tył głowy. 
Powszechnie uważa się, że jeńców mordowa-
no bezpośrednio 
nad grobami w 
pozycji klęczą-
cej lub leżącej. 
Znaleziono jed-
nak dowody na 
to, iż więźniów 
z Ostaszkowa 
i Starobielska 
p r z e w o ż o n o 
do wewnętrz-
nych więzień 
NKWD, wpro-
wadzano pojedynczo do piwnic i znienacka 
podczas zadawanych pytań, strzelano im z 
pistoletu w tył głowy. W Miednoje pomordo-
wani policjanci często mieli głowy owinięte 
w płaszcze, aby w czasie transportu nie są-
czyła się z nich krew.

Władze ZSRR dopiero w kwietniu 1990 
roku ofi cjalnie przyznały, że polskich ofi -
cerów w Katyniu zamordowało NKWD. 
Władze polskie podjęły wówczas starania, by 
w Lesie Katyńskim zbudować cmentarz ofi -
cerów polskich. Akt erekcyjny wmurował w 
czerwcu 1995 roku prezydent Lech Wałęsa.

Na cmentarzu w Miednoje nie ma grobów 
indywidualnych, a zalesiony teren z krzyża-
mi jest okolony pasem tabliczek z nazwiska-
mi ofi ar. Spoczywają tu szczątki ponad 6,3 
tys. ofi ar - w tym ok. 5 tys. policjantów, a 
także funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, 
Żandarmerii Wojskowej, Oddziału II Sztabu 

Głównego WP i pracowników wymiaru spra-
wiedliwości. 

Na tabliczce z numerem 5531 widnieje 
napis: St. post. Wincenty JUGO, ur. 1898-
09-29, Cedzyna, PP, 
zm. 1940, Miednoje

 Oddając hołd 
zamordowanemu, 
nauczyciele i dzieci 
ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana 
Żeromskiego w 
Cedzynie biorą 
udział w projekcie 
edukacyjnym ku pa-
mięci ofi ar Katynia. 
Głównym celem 
projektu „KATYŃ… 
OCALIĆ OD ZAPO-
MNIENIA” będzie 
posadzenie DĘBU 
PAMIĘCI imienia 
Wincentego Jugo w 
70 rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Autorka 
projektu Katarzyna 
Krajcarz, opraco-
wała harmonogram 
działań związanych 
z projektem. 

26 listopada, 
odbyła się w szkole 
wieczornica, w której 
udział wzięły bratani-
ce Wincentego Jugo: 
Zofi a, Irena i Anna. 
Po pełnym wzruszeń 
przedstawieniu, wg 
scenariusza pani 

Lucyny Cedro, poświęconym ofi arom 
zbrodni dokonanej przez NKWD i słowie 
wstępu Janusza Mochockiego, zaproszone 
panie przybliżyły obecnym sylwetkę Wujka. 
To był dobry człowiek, dobry policjant i 
wierny Ojczyźnie Patriota. 

Planowane jest utworzenie w szkole 
izby pamięci ofi ar Katynia, aby pamięć o 
tej straszliwej zbrodni sprzed lat była żywa 
w pokoleniach polskiego narodu. Główna 
uroczystość, czyli posadzenie Dębu Pamięci, 
odbędzie się w maju przyszłego roku. 

(J.S.)
Na zdjęciach: Fragmenty uroczystości 

w szkole, w Cedzynie oraz st. post. Win-
centy Jugo – ofi ara zbrodni katyńskiej.
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Co nurtuje gospodarzy 
sołectw ?

Powiatowy Zjazd Sołtysów

    O kapuście pod różną postacią, grzybach, rybach, ziemniakach, pieczonych mięsi-
wach i innych tradycyjnych świątecznych potrawach rozprawiano 4 grudnia w kielec-
kim oddziale Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zaprezentowano tutaj 
potrawy zgłoszone do konkursu wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałka - Koruby 
na „Świętokrzyską Potrawę Świąteczną”.

Najlepsze potrawy świąteczne 
w powiecie kieleckim

Naszą gminę reprezentowały dwie panie 
z Woli Jachowej – Barbara Grzesik oraz 
Krystyna Sobieraj. Na konkurs zgłosiły trzy 
potrawy, które w ich rodzinach przekazywa-
ne są z pokolenia na pokolenie. A są to: karp 
z suszonymi grzybami, salceson głowiźniany 
i kluchy skubane w barszczu czerwonym. 

Emocje były bardzo duże: dwadzieścia 
dziewięć smakowitych potraw rywalizo-
wało o miano najlepszej. Ze względu na 
wielkość powiatu kieleckiego zgodnie z 
regulaminem, do kolejnego etapu, czyli do 
eliminacji wojewódzkich wybrano dwa dania 

świąteczne: kluskę 
miedz ianogórską 
Koła Gospodyń 
W i e j s k i c h 
„Macierzanka” z 
Miedzianej Góry 
oraz tradycyjny 
pasztet w cieście 
Haliny Mochockiej 
z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Nowej 
Hucie, gmina 
Raków.

Niestety, nasze potrawy, choć spotkały się 
z dużym zainteresowaniem ze strony uczest-
ników konkursu, nie przeszły dalej. Może 
w przyszłym roku będziemy mieli więcej 
szczęścia...

Na zdjęciu: Uczestniczki konkursu cze-
kają na werdykt jury.

Na doroczne spotkanie sołtysów z pow. kieleckiego zaprosili 22 listopada br. do 
Masłowa: prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej Feliks Januchta, szefowa 
Zarządu Powiatowego tej organizacji Małgorzata Kozubek oraz starosta kielecki Zenon 
Janus.

Zjazd odbył się w stylowej restauracji 
„Dworek”, do którego zaproszenie przyjęło 
blisko 230 gospodarzy sołectw oraz władze 
powiatu, województwa, posłowie na Sejm RP: 
Henryk Milcarz i Andrzej Pałys. Gminę 
Górno reprezentowali: Jerzy Janus, Tomasz 
Tofi l, Danuta Jaros, Janusz Bednarz, Cecylia 
Krawczyk, Marzena Jamrożek, Stanisław 
Anioł, Edward Waldon i Tertesa Szlufi k. 
Uczestników zjazdu powitali: prezes SSZK 
Feliks Januchta oraz wójt gm. Masłów Wło-
dzimierz Korona, życząc im owocnych obrad. 

Głównym przedmiotem sołtysich zjazdów 
są najnowsze informacje przedstawicieli insty-
tucji współpracujących z rolnikami i świadczą-

cych im usługi. Tym razem nowinki ze swojej 
działalności przekazali sołtysom: Wojciech 
Zawisza – dyrektor Oddziału PZU w Kielcach, 
Magdalena Kędzierska - dyrektor Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zdzi-
sław Pniewski – wiceprezes Świętokrzyskiej 
Izby Rolnej, Mariusz Żmijewski z Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego i Stanisław 
Golmento z Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ciekawe informacje, dotyczące możliwości 
skorzystania ze środków unijnych, przekazał 
zebranym członek Zarządu Woj. Świętokrzy-
skiego Marek Gos, któremu sołtysi odśpie-
wali „sto lat” z okazji jego urodzin. Z uwagą 
wysłuchano także b. marszałka woj. święto-

krzyskiego, b. posła 
na Sejm, obecnego 
doradcę wicepremiera 
Waldemara Pawlaka 
i wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu 
Kieleckiego Józefa 
Szczepańczyka, który 
wziął w obronę kryty-
kowaną ostatnio Kasę 
Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego 
oraz omówił projekt 
ustawy dotyczący fun-
duszu sołeckiego. 

Wicestarosta kielecki Marian Ferdek zachę-
cił sołtysów do bliższej współpracy z władzą 
powiatową. 

– To wy najlepiej wiecie, które odcinki dróg 
powiatowych, przebiegających przez wasze 
sołectwa, wymagają najpilniejszych remontów 
– mówił. Wzajemne kontakty mogą także do-
tyczyć problematyki oświatowej, kulturalnej i 
sportowej.

Z ciekawą inicjatywą wystąpił na zjeździe 
autoryzowany dealer KAWASAKI – Andrzej 
Klesyk, proponując współdziałanie w zakresie 
zdobywania, zwłaszcza przez ludzi młodych, 
kart rowerowych, w kontekście projektu usta-
wy, wprowadzającej nowe kategorie praw 
jazdy, m.in. kartę motorowerową.. Do akcji 
zaprosił policję i już od wiosny przyszłego roku 
ma zamiar ogłosić akcję (egzaminy) na kartę 
rowerową, deklarując bezpłatne korzystanie z 
motorowerów - skuterów oraz wręczanie kami-
zelek ostrzegawczych.

Pod koniec obrad ogłoszono wyniki testu, w 
którym – jak się okazało – furorę zrobili sołtysi 
z gminy Miedziana Góra.

Podsumowując zjazd sołtysów w Masłowie, 
jego współorganizatorka Małgorzata Kozubek 
powiedziała: - 

- Mam dużą satysfakcję z frekwencji na 
zjeździe, w którym - mimo ataku zimy - wzięło 
udział 228 sołtysów. Nie zawiedli goście: parla-
mentarzyści i przedstawiciele władz. Mam na-
dzieję, że moi koledzy pogłębili swoją wiedzę, 
która przyda im się w pełnieniu codziennych 
obowiązków na wsi. Przy okazji chciałabym 
podziękować sponsorom, którzy wsparli orga-
nizację zjazdu, między innymi: właścicielom 
„Dworku”, PSS w Kielcach, Bankowi Spół-
dzielczemu w Kielcach, fi rmom: CEDC oraz 
JPM.

Obrady zjazdu zakończył prezes SSZK Fe-
liks Januchta, zapowiadając plebiscyt Sołtysa 
Roku, który w roku przyszłym będzie organizo-
wany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. 

(Kos.)
Na zdjęciu: Delegacja sołtysów gm. Górno 

na zjeździe w Masłowie.
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Kto zostanie mistrzem ?
Gminna Liga Siatkówki 2008/2009

11 grudnia br., meczem Bęczków I - Leszczyny, zainaugurowano Gminną Ligę 
Siatkówki 2008 / 2009 w naszej gminie.

Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się  8 drużyn LZS:. Bęczków I, Bęczków II, Leszczy-
ny, Górno, Radlin I, Radlin II, Skorzeszyce i Wola Jachowa. 

W grudniu rozegrano jeszcze dwie rundy spotkań, których wyniki podamy w styczniowym 
numerze „Gołoborza”. Rozgrywki będą kontynuowane w pierwszych miesiącach przyszłego 
roku.

Terminy meczów w styczniu oraz lutym 2009 roku:

W dniach 18 i 19 listopada 2008 roku 
rozegrano, w Szkole Podstawowej w Woli 
Jachowej, drużynowe zawody w tenisie 
stołowym. W pierwszym dniu rywalizowa-
li chłopcy, a następnego dnia dziewczęta. 

W fazie eliminacyjnej zespoły podzielono na 
dwie grupy, gdzie odbywały się pojedynki sys-
temem „każdy z każdym”. Najlepsze drużyny w 
grupach awansowały do półfi nału. Po grach pół-
fi nałowych i fi nałowych wyłoniono zwycięzców 
turnieju.

Klasyfi kacja końcowa:
Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Chłop-

ców: I miejsce SP Wola Jachowa – opiekun Je-
rzy Krzyszczak, II miejsce SP Górno – opiekun 
Marzena Pawlik, III miejsce SP Radlin – opie-
kun Wojciech Szyda.

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Dziew-
cząt: I miejsce SP Wola Jachowa – opiekun Je-
rzy Krzyszczak, II miejsce SP Radlin – opiekun 
Wojciech Szyda, III miejsce SP Górno – opie-
kun Marzena Pawlik.

Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy.

Tradycyjnie rolę sędziów pomocniczych (po-
wierzoną przez sędziego głównego nauczyciela 
wychowania fi zycznego SP. w Woli Jachowej), 
wzorowo wypełniali uczniowie i uczennice Gim-
nazjum w Woli Jachowej. Przy organizacji zawo-
dów pomagali „młodzieżowi organizatorzy sportu” 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej. 

W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy 
otrzymali słodki poczęstunek oraz gorącą herbatę 
ufundowane przez Radę Rodziców.

    Z-ca sekretarza SZS 
Oddział w Górnie
Jerzy Krzyszczak

Podwójna wygrana
gospodarzy

Sport szkolny

Na początek 
- szkolenie

Ważne dla kandydatów 
na żołnierzy zawodowych

Od listopada br. w Siłach Zbrojnych 
RP realizowane będzie szkolenie pilota-
żowe dla poborowych, którzy chcą pełnić 
wojskową służbę zawodową.

Szkolenie, według nowego modelu – w wybra-
nych centrach i ośrodkach szkolenia Sił Zbrojnych, 
m.in. w specjalnościach: kierowca kołowego 
transportera opancerzonego, mechanik – kierowca 
czołgu, działonowy-operator, obsługa źródeł prą-
du, stacji radiolokacyjnej, odbędzie się w dwóch 
etapach:

I – listopad 2008 – styczeń 2009 – szkolenie 
podstawowe,

II – luty 2009 – lipiec 2009 – szkolenie spe-
cjalistyczne.

Szczegółowe informacje: pod numerami tele-
fonów: 041/278-62-85, 041/278-61-93, 041/278-
61-82 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień 
w Kielcach – Śródmieściu, ul. Wesoła 29, pokój 
nr 2.

Runda 3:

Data/dzień: Zespoły:

9. I./piątek Wola Jachowa – Bęczków I

-„- Skorzeszyce – Bęczków II

-„- Górno – Radlin I

-„- Leszczyny – Radlin II

Runda 4:

Data/dzień: Zespoły:

15.I./czwartek Bęczków I – Bęczków II

16.I./piątek Leszczyny – Górno

15.I./czwartek Radlin I – Radlin II

16.I./piątek Skorzeszyce – Wola Jachowa

Runda 5:

Data/dzień: Zespoły:

22.I./czwartek Bęczków I – Radlin I

22.I./czwartek Radlin II – Bęczków II

23.I./piątek Leszczyny – Wola Jachowa

-„- Górno - Skorzeszyce

Runda 6:

Data/dzień: Zespoły:

30.I./piątek Skorzeszyce – Bęczków I

-„- Leszczyny – Bęczków II

29.I./czwartek Radlin II – Górno

30.I./piątek Wola Jachowa – Radlin I

Runda 7:

Data/dzień: Zespoły:

5.II./czwartek Bęczków I – Radlin II

-„- Radlin I – Bęczków II

6.II./piątek Leszczyny – Skorzeszyce

-„- Górno – Wola Jachowa
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Puchar Mikołaja w Woli Jachowej

Zeszyty od marszałka

Święty Mikołaj odwiedził 
najmłodszych uczniów w 
Szkole Podstawowej im. Karola 
Wojtyły w Radlinie. Bardzo 
wyczekiwany przez dzieci gość 
przybył odziany w piękny strój. 
Przyniósł ze sobą ciężkie worki 
prezentów. 

Mikołaj rozdawał podarunki 
uczniom klas 0 – III. Dzieci, 
w podziękowaniu, recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, a 
także wręczały własnoręcznie 
wykonane  rysunki.

 

Przyszedł Święty
Mikołaj !

Jedną z konkurencji turnieju był slalom z piłką...

Kierownik Kancelarii Zarządu Woj. Świętokrzyskiego 
Leszek Michalski wręcza zeszyt marszałka dyrektorowi SP 

w Woli Jachowej Jerzemu Snopkowi.

W dniu Świętego Mikołaja, zgodnie z wieloletnią tradycją, 
dzieciaki otrzymują prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, 
słodycze lub zabawki. W SP Wola Jachowa uczniowie klas: IV, V 
i VI, aby otrzymać mikołajkowy prezent, kolejny już rok biorą 
udział w rozgrywkach sportowych o Puchar Mikołaja

W tym roku zawody przygotował i pro-
wadził nauczyciel wychowania fi zycznego 
pan Jerzy Krzyszczak. Sadzenie kartofl i, 
bieg z piłeczką na paletce, kozłowanie piłką, 
rzut woreczkiem do celu czy też prowadze-
nie slalomem piłki nogą, to tylko niektóre z 
wymyślnych konkurencji przygotowanych 
przez nauczyciela. 

Rywalizacja naprawdę była zacięta. Już 
od pierwszej konkurencji na prowadzenie 
wysunęli się zawodnicy kl. VI, i do samego 
końca nie dali sobie odebrać palmy pierw-
szeństwa. Na nich naprawdę nie było moc-

nych! Tak naprawdę 
walka toczyła się 
pomiędzy klasą 
V i IV. Przewaga 
przechylała się to 
na jedną, to na drugą 
drużynę. Ostatecznie 
to klasa czwarta 
wyszła zwycięsko z 
tej bitwy. Drużyna 
piątej klasy zajęła 
trzecie miejsce

D o d a t k o w y m 

dopingiem drużyn do tego, aby pokazać się 
z jak najlepszej strony, była obecność na 
zawodach wójta gminy Górno Jarosława 
Królickiego, kierownika SZOS Barbary 
Raczyńskiej, dyrektorów szkół z terenu 
gminy, a przede wszystkim przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 

Kierownik Kancelarii Zarządu Leszek 
Michalski przywiózł w imieniu Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Adama Ja-
rubasa zeszyty dla dzieci, na okładce których 
zawarta jest informacja o Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007 – 2013. 

    Leszek Michalski przekazał symbolicz-
nie jeden zeszyt na ręce dyrektora szkoły w 
Woli Jachowej Jerzego Snopka, natomiast 
dzieci z pozostałych placówek gminny 
otrzymają je od wychowawców w swoich 
klasach.



straconych). Tuż za nimi na trzecim miejscu 
znalazła się drużyna z Cedzyny – 10 punk-
tów (24 bramki zdobyte, 22 stracone).

Po meczu, 10 listopada sportowcy zebrali 
się w Urzędzie Gminy Górno, gdzie wójt 
gminy Jarosław Królicki wręczył najlepszym 
drużynom puchary, a pozostałym pamiąt-
kowe dyplomy. Na spotkaniu wójt, prezes 
GKS Waldemar Możdżonek oraz trener GKS 
Górno Andrzej Raczyński, pogratulowali 
chłopcom sportowych sukcesów, wyrażając 
jednocześnie nadzieję, że ich zaangażowa-
nie i umiejętności przełożą się na wyniki w 
następnym sezonie – tak w LZS-ach, jak i w 
meczach Gminnego Zespołu Sportowego. 

Pozostałe miejsca w tym 
współzawodnictwie zajęli: IV-Leszczy-
ny, V – Bęczków, VI – Skorzeszyce, VII 
- Krajno 

Na zdjęciach: Na spotkaniu w Urzę-
dzie Gminy podziękowano najlepszym 
drużynom, wynagradzając je pucharami,  
dyplomami oraz upominkami rzeczowy-
mi.                                                        (J.S.)

„Gołoborze” - Miesięcznik Samorządowy - wydanie dla gminy Górno
Adresy: Agencja KOS-PRESS, 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 19/3, tel. 368-30-15, e-mail: ko spress@wp.pl, Urząd Gminy Górno, tel. 302-30-18
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Podsumowanie rozgrywek LZS

Puchary dla najlepszych
  Mecz towarzyski, rozegrany w słoneczny, listopadowy dzień zakończył rozgrywki 

LZS-ów z naszej gminy. Od 25 maja do 6 lipca Ludowe Zespoły Sportowe z: Cedzyny, 
Radlina, Woli Jachowej, Leszczyn, Bęczkowa, Skorzeszyc i Krajna rozgrywały mecze 
wg wcześniej ustalonego grafi ku. Wielu kibiców zbierało się w niedzielne popołudnia 
przy boisku w Radlinie, aby dopingować swoich faworytów. Podczas każdej kolejki roz-
grywano po trzy mecze. 

6 lipca, po zsumowaniu ostatnich punk-
tów, ustalono ostateczne wyniki rozgrywek. 
Najlepszym zespołem okazał się LZS Wola 
Jachowa. Chłopcy strzelili swoim przeciw-

nikom aż 21 bramek, stracili tylko 9, czym 
uzyskali 13 punktów w klasyfi kacji general-
nej. Na drugim miejscu z 11 punktami upla-
sował się Radlin (13 bramek zdobytych, 8 

 

To już drugie, w niewielkim odstępie cza-
sowym, ofi cjalne spotkanie władz samorzą-
dowych woj. świętokrzyskiego z benefi cjen-
tami (czyt. gminami) w celu podpisania tzw. 
pre-umów na realizację inwestycji w gminie 
wspieranych z funduszy unijnych. Przypo-
mnijmy, iż w poprzednim numerze „Goło-
borza” informowaliśmy o podpisaniu pre-
umowy na budowę, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzy-
skiego, dróg gminnych wraz z infrastrukturą i 
odwodnieniem na terenie gminy Górno, etap 
I: Radlin - Ogrodzenie - Leśniczówka - 1,4 
km oraz etap II - droga: Krajno - Pogorzele 
- Wilków, długości 0,9 km.

W kieleckiej uroczystości, w WDK, 
obok przedstawicieli 28 samorządów (w 
tym naszej gminy), uczestniczyli: minister 
rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkow-

ska, jej zastępca, podsekretarz stanu w tym 
resorcie Krzysztof Hetman oraz marszałek 
woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas, który 
podpisywał pre-umowy z członkiem Zarządu 
Woj. Świętokrzyskiego Marcinem Perzem.

Jak stwierdził w swoim wystąpieniu 
marszałek A. Jarubas, tym razem inwestycje 
z zakresu edukacji i kultury pochłoną 118 
milionów złotych, z czego blisko 58 mln zł 
pochodzi ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. 

-To już kolejne w ostatnim czasie umowy 
- stwierdził marszałek. Po Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym dużo sobie obiecujemy, 
zawiera on bowiem wiele projektów, na które 
czekają mieszkańcy naszego województwa. 
Chcemy jak najszybciej wykorzystać unijne 
dotacje. Wypuszczenie tych pieniędzy na ry-
nek może być swoistym antidotum na kryzys 
gospodarczy, dotykający także nasz kraj.

Potwierdziła to minister E. Bieńkowska, 

podkreślając taki sam stosunek ministerstwa 
do unijnych dotacji. Minister stwierdziła  też, 
iż woj. świętokrzyskie jest przykładem regio-
nu, który bardzo dobrze sobie radzi z wyko-
rzystywaniem środków europejskich.

W świetle tych faktów, trzeba stwierdzić, 
iż z pozyskiwaniem unijnych środków do-
brze sobie radzi także gmina Górno. Sam fakt 
zakwalifi kowania się do grupy 28 samorzą-
dów w woj. świętokrzyskim, które otrzymały 
wsparcie unijne, dobrze świadczy o jakości i 
konkurencyjności złożonych wniosków.  
Warto podać, iż całość przedsięwzięcia w 
Cedzynie kosztować będzie 6.447.892 zł, 
przy czym z RPO gmina otrzyma na ten cel 
2.449.259 zł, a więc blisko 39 %. Z budżetu 
gminy trzeba będzie wyłożyć przeszło 3,9 
mln złotych.

Tymczasem na budowie w Cedzynie 
rozpoczęły się już roboty ziemne, co jest 
widomym znakiem, że inwestycja, na którą 
tak czekają dzieci, rodzice i nauczyciele tej 
szkoły, ruszyła. Teraz będziemy niecierpli-
wie czekać na jej zakończenie. 

(Kos.)
 

Sięgamy po środki unijne

Są pieniądze na szkołę w Cedzynie !

dokończenie ze strony 1


