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Spustoszenie, jakie dokonuje zima na 
drogach, jest najbardziej widoczne o tej 
porze roku. Mogli się o tym przekonać 
członkowie Komisji Ładu i Porządku 
Rady Gminy, wizytujac – z wójtem gminy 
Jarosławem Króclickim oraz przewod-
niczącym Rady Gminy - Janem Sikorą - 
1 kwietnia br. - drogi gminne. Po tej wizy-
cie w terenie sprecyzowano plan remontów 
tych dróg.

Przetargi ogłoszone - gmina 
czeka na wykonawców

Lada dzień rozpoczną się 
remonty dróg gminnych

Uroczystości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach.

Dotacje
z Unii Europejskiej

wnioski dla: firm, rolników,
gospodarstw agroturystycznych

nawet do 500 tys. zł
kontakt: 

Tomasz Rogaliński 603 116 088
Rafał Graczkowski 506 366 525

Konsorcjum DotacjaDlaFirmy.pl
Działamy na terenie gminy Górno

Trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II obchodzono w środę, 2 kwietnia br. Główne 
uroczystości wojewódzkie odbyły się w Masłowie, ale we wszystkich gminach powiatu 
kieleckiego celebrowano spotkania i modlitewne czuwania.

W trzecią rocznicę śmierci Ojca Świętego, 
2 kwietnia w Masłowie odbyły się główne 
uroczystości – o godz. 19.30 w kościele para-
fi alnym Przemienienia Pańskiego rozpoczęła 
się msza święta pod przewodnictwem bp. 
Mariana Florczyka, po której zaprezentowa-
no program artystyczny poświęcony życiu 
i dziełu Jana Pawła II. Po jego zakończeniu 
zebrani przeszli na płytę lotniska i czuwali 

dokończenie na stronie 2

Kierownicy ŚDS na
spotkaniu w Woli Jachowej

Jak pomagać
sprawnym

inaczej
czytaj na str. 7

Do kierowników ŚDS przemawia dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW 
– Renata Murawska.



GO£OBORZE2

Sołtys Bęczkowa Danuta Jaros pokazuje zagrożoną kapliczkę 
w piaskowni na Borku.

Dni tego drzewka są policzone...

Wyrobisko na Borku zamienia się w wysypisko śmieci...

Na polu Wspólnoty Gruntów Wiejskich w Bęczkowie – Borkach  od kilkunastu lat funkcjonuje 
piaskownia, z której  mieszkańcy gminy, głównie z Krajna, nielegalnie eksploatują piasek. Prak-
tycznie nie ma tygodnia, by w piaskowni nie było „nieproszonych gości”, wyposażonych w furman-
ki, samochody ciężarowe, a nawet koparki.

Kradną piasek i dewastują 
środowisko !

W piaskowni w Bęczkowie

- Od wielu lat, jako sołtys wsi Bęczków - mówi 
Danuta Jaros – zwalczam ten nielegalny proceder, 
zwracam uwagę  kradnącym piach, ale niewiele to 
daje. Ostatnio, w sobotę – 12 kwietnia – wezwałam 
policję z Komisariatu w Daleszycach. Przyjechał 
patrol, złapał na „gorącym uczynku” dwóch wła-
ścicieli furmanek, którym wlepił mandaty. Jeden 
z wozaków naubliżał mi później niemiłosiernie. 
A ja działam przecież w interesie wspólnoty oraz 
społecznym...

Tu trzeba podkreślić, iż nielegalna eksploatacja 
piaskowni odbywa się  bez żadnego poszanowa-
nia środowiska naturalnego oraz świętości tego 
miejsca. Piaskownia jest bowiem cmentarzem 
dziesiątków ofi ar zarazy cholery, pochowanych 
tutaj w końcu XIX wieku. Dla uczczenia ich pa-
mięci rodziny zmarłych postawili kapliczkę, która, 
na skutek eksploatacji piasku, znajduje się już na 
skraju urwiska. Jeszcze kilka tygodni i...runie do 
środka piaskowni. Ten sam los spotyka już drzew-
ka posadzone na koronie wyrobiska. Jakby było 
mało tych problemów, ostatnio ktoś przywiózł tutaj 
odpady po remoncie domu, urządzając sobie z tego 
leśnego zakątka wysypisko gruzu.

Co zrobić, by ukrócić nielegalną eksploatację 
piasku i wprowadzić porządek na Borku ?

- Chcemy postawić szlaban, zamykany na 
kłódkę, przy wjeździe z drogi gminnej na drogę 
polną, prowadzącą do wyrobiska – informuje soł-
tys Bęczkowa. Jednocześnie trzeba wykopać rowy 
utrudniające dojazd do piaskowni od strony lasu. 
Apelujemy także do policji, by zaglądała tutaj - od 
czasu do czasu - i karała złodziei. Przykładne kary 
może przemówiłoby im do rozumu...

O problemie Wspólnoty Gruntów Wiejskich 
rozmawialiśmy z wójtem gminy Jarosławem 
Królickim, który poinformował, że gminie trudno 

wnikać w sprawy Wspólnoty. Potwierdza, że eks-
ploatacja piaskowni odbywa się nielegalnie, a więc 
wbrew odpowiednim przepisom. Popiera więc ini-
cjatywy członków Wspólnoty. Sugeruje również, 
by Wspólnota się zorganizowała i wybrała swój 
zarząd, który reprezentowałby interesy jej człon-
ków. Łatwiej wtedy o wspólne rozwiązywanie pro-
blemów...                                                   (Kos.)

Z inicjatywy żołnierzy 4 Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej – koła Światowego 
Związku Żołnierzy AK, w maju br. w Lesz-
czynach zostanie uroczyście odsłonięty pomnik 
upamiętniający śmierć partyzantów z Oddziału 
„Wybranieccy”, dowodzonego przez Mariana 
Sołtysiaka, ps. „Barabasz”.

Pomysł budowy pomnika zrodził się wśród żyjących 
żołnierzy 4 pułku AK: Bolesława Cetnera, ps. Zyndram”, 
Bogusława Sitnickiego, ps. „Sęp”, Pelagii Barwickiej, ps. 
„Emilia”, a także: Jarosława Królickiego – wójta gm. Gór-
no, Edwarda Jędrzejczyka, Henryka Dłużewskiego, Wio-
letty Krawczyk i Anny Matuszewskiej z Gimnazjum w 
Górnie, którzy weszli w skład komitetu budowy pomnika.

Pomnik poświęcony jest pamięci żołnierzy AK, któ-
rzy 19 lipca 1943 r. zginęli z rak hitlerowców. Partyzanci 
jechali kolejką do Kielc, by zlikwidować tutaj policjanta o 
nazwisku Adamczyk. Żandarmi z Bielin zorganizowali za-
sadzkę na trasie kolejki. Mimo próby ucieczki, w potyczce 
zginęli: Henryk Giżycki, ps. „Henek”, Sławomir Werens, 
ps. „Sławek”, Stanisław Łubek, ps. „Orlicz”, Stanisław 
Borkowski, ps. „Kanarek” i Bronisław Sitarski, ps. „Ta-
dek”. Ich ekshumowane zwłoki pochowano w 1945 r. we 
wspólnej mogile, w kwaterze „Wybranieccy”, na Cmenta-
rzu Partyzanckim w Kielcach. (J.)

Pomnik ku czci poległych 
zołnierzy AK

Odsłonięcie w maju br.
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tam do 21.37- godziny śmierci Papieża.
Wieczorne czuwania odbyły się także 

w innych parafi ach powiatu kieleckie-
go – w większości z nich zaplanowano 
msze święte, podczas których wierni 
modlili się o beatyfi kację Jana Pawła II.
    Uroczystości w Skorzeszycach

„Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę 
o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby 
Miłosierdzie Boże okazało się większe od 
mojej słabości i niegodności.”

  Fragment Testamentu Jana Pawła II
Są daty, o których zawsze będzie pamiętać 

nasza społeczność szkolna. Należy do nich, 
między innymi, 2 kwietnia 2005 roku - dzień 
śmierci Jana Pawła II. W trzecią rocznicę 
jego śmierci w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Skorzeszycach odbyła się uroczy-
sta akademia z udziałem pocztu sztandaro-
wego. Na program artystyczny złożyły się 
pieśni, które Papież - Polak tak bardzo umiło-
wał, w wykonaniu chórku szkolnego i solistki 
Kasi Skrzypek oraz 
recytacja wierszy i 
fragmentów prozy 
dotyczących życia i 
ostatnich chwil po-
bytu Ojca Świętego 
na tej ziemi.

Jego bezgranicz-
na miłość do ludzi, a 
szczególnie do dzieci 
zobowiązywała i 
nadal zobowiązuje 
nas do głębszej anali-
zy własnych postaw. 
Dlatego w słowach 
pieśni i wierszy 
zapewnialiśmy naszego Patrona, że zawsze 
będziemy o Nim pamiętać oraz korzystać 
z Jego mądrych słów i rad. Uczniowie zro-
zumieli, że ludzkie cierpienie nie stanowi 
przeszkody w podejmowaniu wielkich dzia-
łań, że może być również źródłem duchowej 
mocy. Recytatorzy zakończyli swój występ 
słowami: „Jan Paweł nie odszedł, wciąż czu-
wa nad nami, byśmy wszyscy byli dobrymi 

Polakami.” 
Akademię zakończył pokaz multimedial-

ny, obrazujący wybrane fragmenty z życia 
Ojca Świętego.

Nauczyciele i uczniowie poszczególnych 
klas zapalili następnie znicze przed tablicą 
pamiątkową Patrona. 

Program, który przygotowały: Justyna 
Raczyńska, Joanna Cedro, Teresa Ozga, Wio-
letta Rubak, Magdalena Jaśkowska i Izabela 
Tomaszewska, był tylko cząstką hołdu, jaki 
złożono Wielkiemu Papieżowi i Patronowi 
szkoły w Skorzeszycach. 

*   *   *
 W 3 rocznicę śmierci Jana Pawła II, w 

Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w 
Radlinie, odbył się uroczysty apel pod ha-
słem „Był taki Papież”. Prezentacja medial-
na, proza i poezja o Janie Pawle II, przedsta-
wiona w nastrojowej scenografi i, wywołała 
nie tylko wzruszenie i wspomnienia, ale też 
autorefl eksję. 

Z inicjatywy uczestniczących w apelu: 
pani wizytator Kuratorium Oswiaty Beaty 

Zagnieńskiej, dyrektora szkoły Krzysztofa 
Kołtuna i ks. diakona Artura Zakrzewskiego 
prezentacja została powtórzona w kościele 
w Leszczynach, po wieczornej mszy św. 
odprawionej w intencji rychłej beatyfi kacji 
Jana Pawła II. 

Uroczysty apel przygotowała Janina Kraj 
i Marta Piotrowska. Obsługę medialną za-
pewniła Anna Prońko.

Na zdjęciu: Uroczystości w Radlinie.
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Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie mojej 
MAMY

oraz byli ze mną w tych trudnych chwilach
i przekazali nam  wyrazy szczerego współczucia

składam serdeczne podziękowanie
                                        

                                 Jarosław Królicki z Rodziną

Misterium pasyjne
w Skorzeszycach

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Skorzeszycach odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Na 
uroczystość zostali zaproszenie rodzice.

Uczniowie, pod opieką: Barbary Rubak 
i Wioletty Rubak, przygotowali inscenizację 
misterium pasyjnego pt. „Oczami świad-
ków”. Motywem przewodnim były rozterki 
człowieka współczesnego próbującego zro-
zumieć tajemnice dobra, miłości i cierpienia. 
W tym celu  młodzi artyści odbyli podróż 
w czasie szukając odpowiedzi wśród świad-
ków Drogi Krzyżowej na pytanie Kim był dla 
nich Jezus Chrystus.

  Spotkanie z poszczególnymi świadkami 
przeplatane było pieśniami wielkopostny-
mi w wykonaniu chóru składającego się 
z uczniów klas I - V. Inscenizacja skłoniła 
widzów do refl eksji i rozważania nad sensem 
życia. Pozwoliła uświadomić sens i znaczenie 
ludzkiego przemijania, a także utwierdziła w 
przekonaniu, że  każdy z nas musi dźwigać 
swój własny krzyż, pamiętając o tym, że 
Chrystus nie daje nam krzyża ani o milimetr 
za długiego, ani o miligram za ciężkiego.

Po zakończeniu akademii rodzice mogli 
zakupić stroiki wielkanocne przygotowane 
przez uczniów naszej szkoły pod  opieką  
dyrektor szkoły oraz: Justyny Raczyńskiej, 
Ewy Sikory i siostry Danieli.

Od 1 kwietnia 2008 r. zmieniły się go-
dziny przyjęć interesantów w Wydziale 
Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Kielcach. Są oni teraz 
przyjmowani codziennie w godzinach: od 
7.00 do 14.00 

Ma to związek z zarządzeniem starosty 
kieleckiego w sprawie ustalenia nowego roz-
kładu pracy dla pracowników tego Wydziału 
(godz.7.00-15.00). 

Zmiana czasu pracy 
Wydziału Komunikacji 

i Transportu
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Lada dzień rozpoczną się remonty 
dróg gminnych

Przetargi ogłoszone - gmina czeka na wykonawców

 

Jak informuje Czesław Kałuża z Referatu 
Inwestycji, gmina ogłosiła przetargi na re-
monty dróg gminnych: Leszczyny - Kopców-
ka - Skała, Krajno Parcele – Bęczków oraz 
w Cedzynie. Ponadto na drodze w Krajnie 
Parcelach ponownie zamontowane zostaną 
progi spowalniające ruch pojazdów.

Remontami obejmie sie także drogi 
dojazdowe do pól, by umożliwić rolnikom 
dotarcie do swoich posiadłości. Dotyczy to 
miejscowości: Skorzeszyce, Górno Parcele, 
Wola Jachowa, Krajna: Parcele, Zagórze, 
Pierwsze, Podmąchocice, Bęczków.

Przy pomocy funduszy unijnych gmina 
planuje ponadto budowę nowych dróg: Kraj-

no Parcele - Pogorzele - Wilków, w miejsco-
wościach: Krajno Pierwsze i Krajno Zagórze 
oraz drogi Radlin - Ogrodzenie - Leśniczów-
ka - w m. Radlin. Wnioski konkursowe do 
Regionalnego Programu Operacyjnego na te 
drogi gmina złoży, w Urzędzie Marszalkow-
skim, do końca kwietnia br. 

15 kwietnia br. wojt podpisał umowę 
z Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Dro-
gowych na wykonanie drogi w Radlinie: 
rozpoczęcie prac - w maju br., zakończenie 
- do końca tego roku.

Gmina wyremontuje także drogi nie 
utwardzone w Górnie - Osiedlu oraz Ce-
dzynie.

Obecnie powstają projekty dróg gmin-
nych w Górnie Parcele, Krajnie Parcele oraz 

Bęczkowie. Dotyczy to także drogi powiato-
wej w Bęczkowie (600 metrów).

Obok budowy i remontów dróg gminnych, 
planuje sie także nowe chodniki: zlecono wy-
konanie dokumentacji na chodnik w Górnie 
(od kościoła w kierunku Woli Jachowej), 
ogłoszono też (dwukrotnie) przetargi na bu-
dowę chodnika w Leszczynach, przy drodze 
wojewodzkiej, niestety, nie złożono żadnej 
oferty. Wójt gminy czyni ostateczne ustalenia 
z kieleckim Oddziałem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad na sfi nalizowa-
nie budowy chodnika w Skorzeszycach, przy 
drodze krajowej, oraz w Woli Jachowej - od 
skrzyżowania do szkoły.

Warto przy okazji poinformować, iż od 
nowego roku - na mocy tzw. ustawy ener-
getycznej - gmina przejęła konserwację 
oświetlenia drogowego. Obsługę tego za-
dania zlecono Zakładowi Energetycznemu 
w Kielcach. Wszelkie interwencje, dotyczące 
oświetlenia, przyjmuje w Urzędzie Gminy 
Czesław Kałuża, tel.: 30-23-634. 

(J.)
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Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz uchwałą Rady Gminy nr IX/45/2007 z 23 maja ub. roku, „właściciele nieruchomo-
ści zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: wyposażenie nieruchomości 
w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” a także po-
przez: „zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych”.

Lepsza umowa niż kara...
Wójt apeluje

Jak już informowaliśmy, od września ub. 
roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Gór-
nie podpisuje umowy z właścicielami posesji 
na odbiór odpadów. Na 2620 nieruchomości 
w gminie, umowy z ZGK nie podpisało jesz-
cze kilkuset właścicieli. Część mieszkańców 
Cedzyny, Leszczyn i Radlina zawarła umo-
wy z kieleckim Miejskim Przedsiębiorstwem 
Oczyszczania. Mimo to, szacuje się, że prze-
ważająca część właścicieli nieruchomości 
umów takich, mimo nakazu administracyjne-
go, nie podpisało.

Wójt gminy Górno, Jarosław Królicki po 
raz kolejny zwraca się, za naszym pośrednic-
twem, do wszystkich mieszkańców gminy 
o podpisanie umów z fi rmami wywożącymi 
śmieci. 

Koszt odbioru 1 worka odpadów sprzed 
posesji wzrośnie od 1 kwietnia br., z przy-
czyn niezależnych od gminy, do 6 zł (worek 
przekazywany jest bezpłatnie przez ZGK). 
To tylko część kosztów usuwania śmieci 
z gminy, albowiem z budżetu dokłada się  do 
tego przedsięwzięcia ok.100 tys. zł rocznie.

Harmonogram wywozu śmieci jest publi-
kowany na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy, na stronie internetowej gminy oraz 
w naszej gazecie (poniżej publikujemy har-
monogram na kwiecień br.).

Wójt gminy ostrzega jednocześnie, iż 
będą prowadzone kontrole posesji na oko-
liczność posiadania podpisanych umów 
z fi rmami zajmującymi się wywozem odpa-
dów. Za brak takich umów nakładane będą, 
przewidziane przepisami, kary fi nansowe. 

Miejscowoś kwiecień
Cedzyna 10

Leszczyny 15
Radlin 17

Krajno I (Zagórze, 
Wymyślona, Stara Wieś, 

Pogorzele) 24

Krajno II ( Południowa, 
Parcele, Łęki) 29

Bęczków (Podmąchocice) 22
Górno (Parcele, Zawada, 

Bór) 1
Wola Jachowa 3
Skorzeszyce 8

Z dużym zainteresowaniem spotkało się 
szkolenie rolników o stosowaniu środków 
ochrony roślin oraz na uzyskanie atestu 
na opryskiwacze. Mimo iż szkolenie było 
odpłatne, w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Górnie dosłownie zabrakło krze-
seł. To świadczy o tym, jak duże jest zapo-
trzebowanie na tego typu wykłady.

Szkolenie zakończone zostało testem, 
po zaliczeniu którego uczestnicy otrzymali 
zaświadczenia ważne przez następne pięć 
lat oraz atesty na opryskiwacze z okresem 
ważności na 3 lata.

W trakcie szkolenia jego uczestników od-
wiedził wójt gminy, Jarosław Królicki - na co 
dzień także właściciel gospodarstwa rolnego.

Na zdjęciu: szkolenie rolników w Urzę-
dzie Gminy w Górnie.

 

Atest na
opryskiwacze

Szkolenie rolników

UWAGA, zakład będzie zbierał worki na 
śmieci z jednoczesną wymianą na pusty worek. 
ZGK prosi o wystawienie worków poza posesję, 
o godz.: 7.00.

Harmonogram odbioru 
śmieci
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Magda Iwańska z Bęczkowa 
- mistrzem ortografii

Gminny konkurs w Radlinie

Mistrzynie ortografii ze szkoły w Bęczkowie: Magda 
Iwańska i Barbara Kołomańska ze swoją polonistką 

Katarzyną Karwacką.

Dyplom dla nauczycielki mistrzyń 
ortografii Katarzyny Karwackiej 
wręcza organizatorka konkursu 

Jolanta Sobieraj.

Tekst dyktanda podaje nauczycielka 
z Radlina Jolanta Sobieraj.

Uczestnicy konkursu podczas dyktanda.

Osiem dwuosobowych reprezentacji szkół podstawowych w gminie Górno stanęło 3 
kwietnia br., w Szkole Podstawowej w Radlinie, do konkursu Gminny Mistrz Ortogra-
fi i.

Tekst dyktanda przygotowała Lidia Pasich 
– nauczycielka – konsultant Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W sali gimnastycznej szkoły w Radlinie, 
niczym na egzaminie wstępnym do szkoły 
średniej, w ławeczkach, zasiedli uczestnicy 
gminnej rywalizacji z ortografi i. Naprzeciw-
ko nich ulokowało się jury konkursu złożone 
z nauczycieli języka polskiego w poszczegól-
nych szkołach. Treść dyktanda, pt. „Słynny 
detektyw”, podawała nauczycielka z Radlina 
– Jolanta Sobieraj.

A oto fragment tego dyktanda: „ Znamy 
wielu sławnych i wielkich ludzi, których imię 
i czyny budziły zachwyt. Do słynnych ludzi 
należał detektyw Holmes, a nie był przecież 
ani naukowcem, ani wynalazcą. Mimo to 
wszedł w poczet dzielnych swojej epoki. 
Współcześnie mu żyjący ochrzcili go mianem 
„ojca kryminalistyki”. Jego sława rozchodziła 
się szeroko i dotarła niemalże do wszystkich 
krajów. Otucha wstąpiła w serca ludzi, którzy 
sami nie potrafi li rozwikłać zagadkowego 
zniknięcia przyjaciela czy odnaleźć zagarnię-
tych kosztowności. Detektyw zyskał nowych, 
zagranicznych klientów. Na przykład uchronił 
od kradzieży cenny odlew herbu bogatego 
Hiszpana. Był we Włoszech, gdzie chytrze 
wygrał pojedynek z mafi ą. Za  swoje czyny 
został obdarowany tytułem szlacheckim...”

Najlepiej z tekstem poradziły sobie uczen-
nice klasy VI Szkoły Podstawowej w Bęczko-
wie: Magda Iwańska, która została gminnym 
mistrzem ortografi i oraz jej koleżanka Barbara 

Kołomańska – wicemistrz ortografi i, przy-
gotowane przez nauczycielkę - Katarzynę 
Karwacką. Warto podkreślić, iż mistrzyni 
ortografi i popełniła tylko jeden niewielki błąd 
w postaci brakującego przecinka.

Na pytanie jak przygotowywała się do kon-
kursu, odpowiedziała: 

- Dużo czytam, sporo ćwiczę z koleżanką 
Basią, poznaję zasady pisowni języka polskie-
go, a ponadto lubię nasz język...

Laureatki konkursu otrzymały cenne 
wydawnictwa książkowe, ufundowane przez 
wójta gminy Jarosława Królickiego. Także 
pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
cenne nagrody książ-
kowe. Wszak byli to 
najlepsi z ortografi i 
w swoich szkołach. 
Uczniowie zostali 
także poczęstowani 
herbatą oraz słody-
czami.

Oprócz zwycięż-
czyń w konkursie 
udział wzięli: Maria 
Sańpruch i Dominika 
Wolder z Leszczyn 
(opieka: Anna Wie-
cha), Adrian Janus 
i Krzysztof Krajcarz 
z Cedzyny (Małgo-
rzata Zając), Marcin 
Tomczyk i Ania 
Sobczyk z Górna (Jo-

anna Kobiec), Natalia Krzysiek i Aleksandra 
Kaleta z Radlina (Jolanta Sobieraj), Martyna 
Zielonka i Kasia Czaja z Woli Jachowej 
(Anna Sańpruch i Robert Piotrowski), Agata 
Kundera i Alina Mąkola z Krajna (Agnieszka 
Machocka) oraz Damian Dybka i Anna Ozga 
ze Skorzeszyc (Teresa Ozga).

Konkurs był organizowany już po raz 
czwarty i na pewno miał duży wpływ na po-
prawę znajomości zasad pisowni polskiej. Do 
zobaczenia za rok !                                (Kos.)
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Więcej pieniędzy
dla rolników

To trzeba wiedzieć - wyższe płatności obszarowe w 2008 roku

Jeszcze przez niecały miesiąc, do 15 maja br., rolnicy mogą składać wnioski o przy-
znanie płatności obszarowych na rok 2008. Każdy, kto zrobi to po tym terminie działa 
przeciw własnej kieszeni, albowiem otrzyma mniej pieniędzy. Zgodnie bowiem z przepi-
sami  kwota płatności dla tych, którzy złożą wnioski po 15 maja, tzn., w terminie między 
16 maja a 9 czerwca 2008 roku, zostanie pomniejszona o 1 procent za każdy dzień zwłoki. 
Warto zatem, dla własnego interesu, dotrzymać terminu i złożyć wniosek  do 15 maja. 
Tym bardziej, że w tym roku z uwagi na wprowadzenie nowych płatności, do kieszeni 
rolników może trafi ć znacznie więcej pieniędzy. 

Co nowego w płatnościach?

Po raz pierwszy w tym roku rolnicy mogą na 
jednym formularzu wniosku ubiegać się o przy-
znanie nowych rodzajów płatności bezpośrednich. 
Wystarczy zaznaczyć we wniosku, że wypełniający 
go o taką płatność się ubiega. Dotyczy to oddziel-
nej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatności 
za owoce i warzywa,do pomidorów) oraz przej-
ściowych płatności z tytułu owoców miękkich.

Aby  rolnicy otrzymali wyższe dopłaty od 2008 
r., wprowadzona została oddzielna płatność z ty-
tułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów). 
Płatność do pomidorów przysługuje rolnikowi, 
który spełnia warunki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej i złożył wniosek o przyzna-
nie tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/
2007 (rok referencyjny) dostarczył pomidory do 
przetworzenia, zgodnie ze świadectwami dostawy 
owoców i warzyw do przetwórstwa. 

Wprowadzone zostały także po raz pierwszy  
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, 
przyznawane do powierzchni uprawy truskawek i 
malin, objętej umową o przetwórstwo albo zobo-
wiązaniem do realizacji dostawy. . 

Stawka przejściowych płatności z tytułu owo-
ców miękkich wynosi maksymalnie 400 Euro/ha i 
składa się z pomocy wspólnotowej (230 euroEUR/
ha) oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 
170 euroEURO/ha). 

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku, rolniko-
wi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej, przysługują także płatności 
uzupełniające do powierzchni określonych  upraw 
podstawowych, położonych na działkach rolnych 
objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płat-
ności obszarowej. 

Płatności uzupełniające przysługują do po-
wierzchni uprawy traw,. Rolnikowi, który w da-
nym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej, przysługuje płatność uzupeł-
niająca do traw uprawianych na trwałych użytkach 
zielonych przeznaczonych na susz paszowy, poło-
żonych na działkach rolnych objętych wnioskiem 
o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Płat-
ność przysługuje do powierzchni uprawy, z której 
pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami 
dostaw. Umowa dostawy musi być zawarta z za-
twierdzonym przez Agencję Rynku Rolnego pod-
miotem skupującym zielonkę do produkcji suszu 
paszowego lub zatwierdzonym przedsiębiorstwem 
przetwórczym produkującym susz paszowy. 

Kolejną nowością w tym roku są płatnościć 
uzupełniające do powierzchni uprawy roślin prze-
znaczonych na materiał siewny kategorii elitarny 
i kwalifi kowany, położonych na działkach rolnych 
objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płat-

ności obszarowej. Płatność przysługuje, jeżeli 
uprawy roślin zostały objęte oceną polową, o której 
mowa w przepisach o nasiennictwie. .

Rolnikowi, który w danym roku spełnia warun-
ki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, 
przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni 
uprawy chmielu, położonych na działkach rolnych 
objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płat-
ności obszarowej oraz do powierzchni uprawy 
chmielu, do której przyznano mu płatność uzupeł-
niającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., 
tzw. płatność niezwiązana z produkcją.

Na zakończenie warto wspomniećjeszcze 
o jeszcze jednej nowości warto wspomnieć. 

Od 2008 r. zostały wprowadzone nowe wyma-
gania dotyczące dobrej kultury rolnej. Dotyczy to 
rolników, którzy uprawiają zboża. Pszenica, żyto, 
owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej 
powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

Szczegółowe zasady wypełniania wniosków 
zawarte zostały w instrukcji, którą Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozesłała 
wraz z wnioskami do wszystkich dotychczaso-
wych benefi cjentów dopłat. W przypadku zaistnie-
nia wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia 
wniosku, rolnicy mogą korzystać z informacji 
udzielanych przez pracowników Biur Powiato-
wych, Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także 

Ośrodków Doradztwa Rolniczego i na bieżąco w 
funkcjonującej bezpłatnej infolinii pod numerem 
0 800 38 00 84.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

e-mail: info@arimr.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84

W świetlicy Urzędu Gminy w Górnie 
odbyło się dwukrotne szkolenie rolników 
z zakresu wypełniania wniosków o płatności 
bezpośrednie do gruntów rolnych. Wykład na ten 
temat wygłosiła kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Kielcach Mirosława Koj.

Kierownik omówiła dokładnie, w jaki sposób 
wypełnić wniosek o płatności bezpośrednie do 
gruntów rolnych, podkreślając zmiany, jakie na-
stąpiły w porównaniu do wniosków składanych 
rok temu. 

– Niewłaściwe wypełnienie wniosku – ostrze-
gała Mirosława Koj – może skutkować niższymi 
dopłatami. Trzeba się więc przyłożyć do wykona-
nia tej czynności. 

Kierownik BP ARiMR zaapelowała do 
uczestników szkolenia, do sołtysów i radnych, by 
zachęcać rolników do wcześniejszego składania 
wniosków. 

– Jeżeli w ostatnim tygodniu terminu składania 
wniosków wpłynie ich do Agencji kilka tysięcy, 
pracownicy fi zycznie nie będą mogli ich „przero-
bić”. To w konsekwencji znacznie opóźni realiza-
cję dopłat. Warto wziąć pod uwagę ten fakt...  

 Jak poinformowała nas Helena Jamro-
żek – Kierownik Referatu Rolnictwa UG, 
w kwietniu dyżury w UG pełnią pracownicy Biu-
ra Powiatowego ARiMR, którzy będą odbierać 
wnioski o płatności obszarowe jeszcze tylko: 21 
i 28 kwietnia br., w godz.: 8.00 - 14.00, w sali 
konferencyjnej urzędu. Wnioski można także 
wysyłać pocztą lub zawozić osobiście do Biura 
Powiatowego 

ARi MR w Kielcach, ul. Magazynowa 4.
Dyżury w UG pełni także: w poniedziałki, 

środy, czwartki i piątki, w godz.: 9.00 – 14.00, 
pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, który wypełnia wnioski odpłatnie.                                

(Kos.)

Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od 1 stycznia br., re-
funduje składki za ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom 
zobowiązanym do opłacania składek niepełnosprawnym domownikom.

Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od 1 stycznia br., re-

Refundacja składek KRUS
Od 1 stycznia br.

Warunki, które rolnicy muszą spełnić, by ubie-
gać się o refundację, są następujące: 
-  podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolni-

ków w rozumieniu przepisów ubezpieczeniu 
społecznym rolników (posiadanie decyzji 
KRUS),

-  posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności 
albo stopniu niepełnosprawności lub orzecze-
nia traktowanego na równi z tym orzeczeniem 
– bez względu na stopień niepełnosprawności,

-  terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie 
społeczne w całości – naliczanie i opłacanie 
składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubez-
pieczeniu społecznym rolników.
Pierwszym krokiem do wypełnienia ww. 

warunków jest rejestracja siebie lub niepełno-

sprawnego domownika w Biurze Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13 na podstawie 
zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty 
bądź zgłoszeń osobistych. Po zarejestrowaniu się 
rolnik składa do funduszu, co kwartał, wniosek 
o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. 
Wniosek należy złożyć do funduszu, do 20 dnia 
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 
opłacone zostały składki ( np. do 20 lutego 2008 r. 
za I kw. 2008 r., po terminowym opłaceniu składek 
w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008 r.).

Szczegółowe informacje na temat rejestracji 
oraz składania dokumentów można uzyskać na stro-
nach internetowych funduszu (www.pfron.org.pl 
w zakładce SOD), bądź telefonicznie: 
0801 233 554.
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Skorzeszycach odbył się IV Gminny 
Konkurs pod nazwą „Mądry Dzieciak”. 
W  konkursie wzięło udział 16 uczniów 
z terenu naszej gminy. Każdą szkołę pod-
stawową reprezentowało dwóch uczniów 
klasy trzeciej.

 Dyrektor szkoły powitała dzieci oraz gości, 
którzy przybyli na IV Gminny Konkurs „Mądry 
Dzieciak”. Patronat nad konkursem objął wójt 
gminy Jarosław Królicki, który przeznaczył fi nan-
se na zakup nagród. Sponsorami upominków dla 
dzieci było też wydawnictwo „Nowa Era”.

Otwarcia konkursu dokonali: Wiesław Skalski 
- zastępca wójta, Barbara Raczyńska - kierownik 
SZOS, Katarzyna Pluta - konsultant Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Daniel 
Kuzka ze Szkoły Podstawowej w Bęczkowie, 
II - Emilia Skowron ze Szkoły Podstawowej w 
Krajnie. Za uczestnictwo w konkursie wszyscy 
otrzymali atrakcyjne nagrody.

„Mądry dzieciak”

Wiele śmiechu było w Szkole Podsta-
wowej w Górnie 1 kwietnia 2008 roku, po-
nieważ uczniowie i nauczyciele obchodzili 
wspólnie Pierwszy Dzień Wiosny, który 
wypadł w tym roku w okresie świątecz-
nym. 

Jak przystało na Prima Aprilis, rozpoczęto od 
żartu – pani dyrektor wybrała osobę z klasy VI, 
która obok laureatki konkursu „Na Parnasie w VI 
klasie”, Marysi Pożogi, nie będzie zdawać egzami-
nu kompetencji dla uczniów szkół podstawowych. 
Tym „szczęśliwcem” okazał się Michał Dzidek. 
Następnie odbyły się konkursy dla klas I-III (zdo-
bienie wiosennej sukienki, zaplatanie warkoczy 
Pani Wiośnie, klatka stop – czyli portret szczęśli-
wej rodziny przy wykorzystaniu własnych ciał, 
które muszą pozostać w bezruchu 30 sekund). 

Po tej nakłaniającej do śmiechu konkurencji 
odbyły się prezentacje klas O-III, które były ubrane 
w różne kolory i wymieniały poszczególne katego-
rie związane z danym kolorem. 

Kolejnym punktem programu był ognisty 
kankan dziewcząt pretendujących do tytułu Miss 
Szkoły. Po nim odbyły się konkurencje sportowe, 
następnie krótkie prezentacje klas IV-VI przebra-
nych odpowiednio za fl amingi, biedronki, motyle, 
papugi. W międzyczasie zbierano karteczki na 
Miss Publiczności, którą została Luiza Sobieraj z 
klasy IIa. 

Na zakończenie wesołych gier i zabaw w 
Szkole Podstawowej w Górnie ukoronowano Miss 
2007/08, którą została uczennica klasy I Dominika 
Dybka, I vice-miss obwołano Natalię Kowalczyk z 
klasy..III, II vice – Aleksandrę Sikorę z klasy VI

Pani dyrektor i panie z klas O-III zaprosiły rów-
nież do szkoły przedstawicielki Biblioteki Gminnej 
w Górnie p. Halinę Dziedzic i p. Karolinę Kułagę, 
które przeprowadziły konkurs recytatorski i pla-
styczny dla klas najmłodszych na temat wierszy 
Jana Brzechwy. Zwyciężyła Agnieszka Tomczyk 
z klasy IIb, II miejsce zdobyła Dominika Dybka 
(kl.I), III Zuzia Kolankowska (kl. IIb). Laureata-
mi konkursu plastycznego zostali: Adrian Rubak, 
Aleksandra Grzegolec, Dominika Dybka, Dawid 
Dybka, Jakub Salwa, Wiktoria Banasiewicz.

Zielone Święto

Jak pomagać sprawnym
inaczej ?

Kierownicy ŚDS na spotkaniu w Woli Jachowej

Duże wyróżnienie spotkało Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej, 
gdzie 31 marca br. spotkali się kierownicy wszystkich placówek opiekuńczych tego typu 
z regionu świętokrzyskiego. Spotkaniu przewodniczyła nowa dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Renata Murawska.

Uczestników spotkania powitała kierownik 
placówki w Woli Jachowej Aneta Grzegolec, która 
przedstawiła krótką historię niedawno przekazane-
go do użytku  ŚDS, po czym zaprosiła przybyłych 
do zwiedzenia placówki. Niespodzianką był pro-
gram artystyczny w wykonaniu podopiecznych 
domu.

Spotkanie robocze było okazją do wymiany 
doświadczeń kierowników domów samopomocy, 
prezentacji swoich problemów oraz wniosków do-
tyczących wzajemnej współpracy tych placówek. 
Nowej dyrektor Wydziału Pomocy Społecznej 
spodobał się np. pomysł kontynuacji festiwali do-
robku artystycznego podopiecznych ŚDS.

Uczestnicy spotkania mocno podkreślili po-
trzebę jeszcze lepszej współpracy z gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej oraz wójtami gmin 
w zakresie niesienia pomocy ludziom sprawnym 
inaczej. Kierownik GOPS w Górnie Maria Kotom-
ska mocno podkreśliła np. potrzebę doskonalenia 

przepisów, na podstawie których udzielana jest 
pomoc materialna ludziom ubogim na wsiach. 
Pomoc ta nie zawsze trafi a w odpowiednie ręce, 
a przypadki jej odmowy są niekiedy podważane 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Dyrektor Renata Murawska zaapelowała do 
uczestników spotkania o podnoszenie na jeszcze 
wyższy poziom współpracy z rodzinami podopiecz-
nych ŚDS poprzez tworzenia grup wsparcia rodzin 
osób niepełnosprawnych. Chodzi o działanie ciągle 
a nie tylko przypadkowe, okazjonalne. W pracach 
tych w większym stopniu należy wykorzystywać 
doświadczenia psychologów i pedagogów.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto indywi-
dualne pomysły pożytecznej pracy na rzecz osób 
sprawnych inaczej, zaprezentowane przez kierow-
ników poszczególnych placówek opiekuńczych. 
Ta wzajemna wymiana doświadczeń na pewno 
usprawni działalność ŚDS. 

(J.K.)

Laureaci z gminy Górno !
W konkursach przedmiotowych

„Jeśli czegoś pragniesz, do czegoś dążysz, laur zwycięstwa do ciebie należy.” - pod 
takim hasłem 1 kwietnia br., w SP nr 25 w Kielcach ,odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w naszym województwie. 

Wśród laureatów znalazło się dwoje 
uczniów z gminy Górno: Maria Pożoga - 
uczennica SP w Górnie została laureatką 
Konkursu Humanistycznego „Na Parna-
sie w szóstej klasie”(jej opiekunem była 
p. Joanna Kobiec - nauczyciel języka 
polskiego i historii) oraz Adrian Janus 
- uczeń SP w Cedzynie, który został 
laureatem Konkursu Matematyczno - 
Przyrodniczego (jego opiekunowie to p. 
Joanna Bysiak - nauczyciel matematyki 
oraz p. Katarzyna Krajcarz - nauczyciel 
przyrody). 

Drugi z uczniów SP w Cedzynie 
- Krzysztof Krajcarz został laureatem 
stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskie-
go Konkursu Historycznego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego w latach 
1887-1922. O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej”. Jego opiekunem był 
nauczyciel historii p. Janusz Mochocki.

Główną nagrodą dla wszystkich 
laureatów było zwolnienie z pisania 
sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych - równie 
wspaniałych - sukcesów!

Na zdjęciu: Laureaci konkursów przed-
miotowych z naszej gminy.



„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

e-mail: gmina@gorno.pl                                                                          Redagują: Jerzy Kosowski oraz zespół

10 marca br. w Urzędzie Gminy  w Gornie odbyło się spotkanie, którego celem było 
powstanie klubu sportowego i uaktywnienie Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych. 

Powołano Zarząd Gminny
Zrzeszenia LZS

Na wstępie wójt gminy Jarosław Królicki 
zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium 
staremu zarządowi GZ LZS. Wniosek prze-
szedł. Ustępujący przewodniczący Jarosław 
Królicki zaproponował kandydaturę Wal-
demara Możdżonka na przewodniczącego 
nowo powoływanego zarządu. Również 
i ten wniosek przyjęto jednogłośnie. Wybrano 
także pozostałych członków zarządu, w skład 
którego weszli:Waldemar Możdżonek – prze-
wodniczący, Jarosław Królicki – I wiceprze-

wodniczący, Emil Machul – II wiceprze-
wodniczący, Mirosław Waldon – sekretarz, 
Dorota Kot – skarbnik, Jan Sikora – członek 
zarządu, Piotr Gil – członek zarządu

Powołano także Komisję Rewizyjną 
w składzie: Andrzej Czaja, Jarosław Kaleta 
i Krzysztof Kołtun 

Nowy zarząd postanowił zorganizować 
wiosenne rozgrywki LZS – ów, aby wyłonić 
najlepszą drużynę klasy B, która zgłoszona 
zostanie do jesiennych rozgrywek. 

Wójt gminy przedstawił zebranym stan 
fi nansów przeznaczonych w 2008 roku: zare-
zerwowano 30 tyś zł na utworzenie Gminne-
go Klubu Sportowego i otwarcie boiska, do 
tego dochodzi jeszcze 15 tyś zł na Ludowe 
Zespoły Sportowe. Wójt przeznaczył po-
nadto 100 tyś zł, rezerwy budżetu gminy, 
na doposażenie boiska w niezbędne obiekty 
sportowe, m.in.: dwa kontenery dla drużyn 
piłkarskich i trzeci dla sędziów.

 Ustalono datę otwarcia stadionu - pod-
czas festynu rodzinnego - 1 czerwca – czyli 
w Dzień Dziecka. Termin ten jest jednak 
zobowiązujący, może j być przesunięty.

W związku z powołaniem Gminnego Klubu 
Sportowego, kapitanów drużyn, prosimy 
o zgłaszanie zespołów do rozgrywek gminnych 
o puchar Wójta Gminy Górno.

 

Wielki sukces odniosły uczennice gimnazjum w Górnie, zawodniczki tenisa stołowe-
go: Katarzyna i Iwona Możdżonek, które zajęły I miejsce w Półfi nale Wojewódzkim Dru-
żynowego Turnieju Tenisa Stołowego w Bilczy i awansowały do Finału Wojewódzkiego. 
W pokonanym polu pozostawiły wyżej notowane zawodniczki gospodarzy z Bilczy 3:1 
oraz zespół z Wodzisławia 3:0.

   Iwona i Kasia Możdżonek ze swoim trenerem Waldema-
rem Możdżonkiem

Sukcesy tenisistek i tenisistów
stołowych z Górna

SPORT

Dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum w 
Górnie w bieżącym roku szkolnym odnoszą 
wiele sukcesów w tenisie stołowym. W listo-
padzie dziewczęta (Kasia i Iwona) wygrały 
Gminne Zawody Drużynowe, II miejsce za-

jęli chłopcy (Marcin Mrozik i Paweł Zaręb-
ski). W turnieju Mikołajkowym w Masłowie 
I m. Zajęła Kasia Możdżonek, II m. Iwona 
Możdżonek, a wśród chłopców: II m. Paweł 
Zarębski, III – Marcin Mrozik.

Wiele satysfakcji przynoszą też występy 
tenisistów w Powiatowej Lidze Tenisa Sto-

łowego pod patronatem Kuratorium Oświaty 
w Kielcach. W roczniku 1994 pierwsze miej-
sce zajęła Kasia Możdżonek, która wygrała 
wszystkie 3 turnieje, drugie miejsce zajął 
Przemek Sodel, trzecie miejsce – Patrycja 

Gajewska, czwarte 
– Agnieszka Anioł 
i Mariusz Pieczaba 
(w ostatnim turnieju 
był 3). Do turnieju 
mistrzów zakwali-
fi kował się również 
Dominik Kubiec.

W roczniku 1992-
93 prym wiodą rów-
nież nasi zawodnicy. 
III, I, i II miejsce 
zajęła Kasia Moż-
dżonek, tym samym 
wygrywając rywa-
lizację w kategorii 
starszej, Arkadiusz 
Krzysiek zajął III m. 
W drugim turnieju, 
IV w trzecim. Do 

Turnieju Mistrzów zakwalifi kowali się rów-
nież: Marcin Mrozik (dwa razy IV m.), Paweł 
Zarębski i Iwona Możdżonek.

Prowadzona jest również punktacja dru-
żynowa tych turniejów: I miejsce z ogromną 
przewagą zajęło Gimnazjum Górno.

 

Sukcesy lekkoatletów

Zawodnicy uprawiający lekkoatletykę 
startowali na halowych zawodach organi-
zowanych przez KKL Kielce. III miejsca 
zajęli w skoku wzwyż: Patrycja Szlufi k 
wynikiem 135 cm oraz Michał Raczyński 
– 160 cm.

Odbyły się również Mistrzostwa Ma-
kroregionu Centralnego w biegach przeła-
jowych w Końskich, na których startowała 
10 osobowa ekipa Gimnazjum w Górnie. 
Był to najlepszy w ostatnich latach występ 
przełajowców: w punktacji ogólnopolskiej 
zdobyliśmy 9 pkt (w ub. roku 2). Chłopcy z 
I i II gimnazjum biegali na dystansie 3 km, 
a dziewczęta na 2,5 km. Najlepsze miejsce 
zajął Michał Raczyński – 9.

Sport szkolny 
gimnazjów

• Gminny drużynowy turniej tenisa stoło-
wego: I m. (dziewczęta) Gimn. Górno

     II m. (dziewczęta) Gimn. Wola Jachowa
• Gminny drużynowy turniej tenisa stoło-

wego: I m. chł. Gimn. Bęczków
     II m. chł. Gimn.Górno
• Gminny turniej szachowy: 
 I m. Gimn. Wola Jachowa
     II m. Gimn. Krajno
• Gminny turniej siatkówki: dziewczęta 
 I m. Gimn. Wola Jachowa
     II m. Gimn. Bęczków
• Gminny turniej siatkówki: chłopcy
 I m. Gimn. Wola Jachowa
     II m. Gimn. Bęczków

Sekretarz ZOG SZS w Górnie
Waldemar Możdżonek


