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Obowiązek lustracyjny
Imię Stefana Żeromskiego 

dla szkoły w Cedzynie

Z sesji Rady Gminy

Górno - wśród liderów
w wykorzystaniu środków z UE

W Rankingu Gmin „Gazety Prawnej”

dokończenie na stronie 2

Upoważnienie przewodniczącego Rady 
Gminy do zawiadomienia sekretarza 
i skarbnika gminy o obowiązku złożenia 
oświadczenia lustracyjnego, nadanie Szko-
le Podstawowej w Cedzynie imienia Stefa-
na Żeromskiego oraz zmiany w budżecie 
gminy na rok bieżący, to główne punkty 
obrad Rady Gminy – 4 kwietnia br.

Fragment spektaklu w wykonaniu młodzieży SP w Skorzeszycach.

Wójt gminy Jarosław Królicki w chwilę po otrzymaniu dyplomu gminy – lidera.

„Gazeta Prawna” ogłosiła Ranking Gmin, pn. „Europejska Gmina – Europejskie 
Miasto”,  w wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Jak czytamy w „Gazecie”: 
„Ranking  sporządzony został na podstawie zebranych przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego informacji o wartości umów o dofi nansowanie, podpisanych z Unią Euro-
pejską przez administrację rządową, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe 
oraz przedsiębiorstwa. dokończenie na stronie 3

2 kwietnia w SP im. Jana Pawła II od-
była się wyjątkowa akademia poświęcona 
drugiej rocznicy śmierci Papieża – Polaka. 
Był to szczególny dzień, gdyż szkoła w Sko-
rzeszycach nosi Jego imię. 

W związku z tym cała społeczność szkol-
na zebrała się w pięknie udekorowanej sali 

„Zatrzymaj się...”

W II rocznicę
śmierci Jana Pawła II

dokończenie na stronie 4

Mieszkańcy pytają...

Problemy przy „Małej 
Pętli Świętokrzyskiej”

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich rozpoczął modernizację drogi woje-
wódzkiej, zwanej „Małą Pętlą Świętokrzy-
ską”, przebiegającej przez gminę Górno. 

Przypomnijmy, że część „Małej Pętli” 
pobiegnie od  drogi krajowej nr 74 w Górnie 
- do Krajna I, drogi na Zagórze. Odcinek 
dł. 6,3 km otrzyma asfaltową nawierzchnię 
o szerokości 7 metrów, utwardzone pobocza 
po obydwu stronach jezdni o szerokości 

dokończenie na stronie 4
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Sesję otworzył przewodniczący rady Jan 
Sikora, witając jej uczestników z wójtem Ja-
rosławem Królickim. Po przyjęciu uzupełnio-
nego porządku obrad, 
radni przystąpili do 
jego realizacji.

Na początku 
dokonano zmian w 
budżecie gminy na 
rok bieżący wynikają-
cych m.in. z  decyzji 
ministra fi nansów o 
zmniejszeniu czę-
ści równoważącej 
subwencji ogólnej 
o kwotę 16.175 zł 
oraz zwiększenia 
dochodów od osób 
fi zycznych i prawnych 
i innych jednostek 
nie posiadających 
osobowości prawnej 
o kwotę 16.175 zł.

Rada przyjęła 
następnie uchwałę w 
sprawie nadania imienia Stefana Żeromskiego 
Szkole Podstawowej w Cedzynie. Uzasadnienie 
szkolnej inicjatywy przedstawiła na sesji dyrek-
tor szkoły Ewa Krajcarz, która przybyła na 
obrady w towarzystwie przedstawicielek Rady 
Rodziców: Kingi Olejarczyk i Ewy Stępniak.

- Jesienią 2005 roku – informowała dyrektor 
– społeczność szkolna podjęła działania zmie-
rzające do nadania imienia placówce. W maju 
2005 roku, w wyniku głosowania, wybrano 
przyszłego patrona naszej szkoły – Stefana Że-
romskiego. Nauczyciele zgodnie stwierdzili, że 
właśnie Stefan Żeromski może odegrać wiodą-
cą rolę w realizacji programu wychowawczego 
szkoły i programów nauczania. Opracowano 
autorski projekt „Patron”, który jest systema-
tycznie realizowany w bieżącym roku szkol-
nym. Podsumowaniem jego realizacji ma być 
uroczystość nadania szkole imienia tego pisarza 
i przekazania jej sztandaru.

Inicjatywę szkoły poparł wójt gminy stwier-
dzając, m.in., że za jego kadencji nadano imiona 
dwóm szkołom w gminie, a teraz stara się o to 
trzecia placówka. Wójt wyraził nadzieję, że 
szkoła w Cedzynie doczeka się lepszych wa-
runków do nauki, tym bardziej, że otrzymał 
ostatnio pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, że nowo projektowana 
droga krajowa nr 74 nie będzie przebiegać przez 
teren placówki, a więc nie będzie kolidować z 
inicjatywami rozbudowy szkoły.

Przewodniczący RG Jan Sikora poinfor-
mował, iż opinia Komisji Oświaty także była 
pozytywna w tej kwestii.

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę o nada-
niu szkole imienia autora „Popiołów”.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie 
upoważnienia przewodniczącego RG do za-
wiadomienia sekretarza oraz skarbnika gminy o 

obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych, 
co wynika z najnowszych decyzji Sejmu RP.

Radni przyjęli uchwały w sprawie zmian 
w brzmieniu poprzednio podjętych uchwał 
dotyczących Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii oraz  Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na terenie gminy. Zmiany te miały 
charakter „kosmetyczny”.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia 
działki w Bęczkowie, to kolejny akt jaki przyjęli 
radni. Na jej mocy gmina przyjęła nieodpłatnie, 
od mieszkańca Górna, działkę w Bęczkowie o 
pow. 712 m. kw. pod przystanek autobusowy 
dla mieszkańców... 
Krajna Zagórze.

Następnie informa-
cję o swojej działal-
ności między sesjami 
rady złożył wójt 
gminy Jarosław Kró-
licki: w tym okresie 
wydał kilka zarządzeń 
dotyczących m.in.: 
przyjęcia układu wy-
konawczego budżetu 
gminy na rok bieżą-
cy, odbioru instalacji 
i centrali telefonicznej 
w Urzędzie Gminy, 
zmian w budżecie 
gminy, leżących 
w jego gestii a także 
wyłonienia, w drodze 
konkursu, kandydata 

na pracownika UG ds. funduszy strukturalnych. 
Wójt poinformował także o pracach w Związ-
ku Gmin Gór Świętokrzyskich nad wspólnym 
wykorzystaniem funduszy unijnych oraz 
o wyróżnieniu jakie gmina otrzymała w ran-
kingu „Gazety Prawnej”: „Europejska Gmina 
– Europejskie Miasto” (piszemy na ten temat 
oddzielnie).

W interpelacjach głos zabrali: Janina Ru-
bak, Jerzy Janus, Marzena Jamrożek, Helena 
Anioł, Henryk Klimek i Małgorzata Stępnik, 
poruszając problemy swoich miejscowości oraz 
gminy. Dotyczyły one m.in.: budowy odcinka 
chodnika przy przychodni zdrowia w Górnie, 
jak również przesunięcia przy niej ogrodzenia, 
realizacji wniosków z objazdu gminy przez 
Komisję Ładu i Porządku RG, zainstalowania 
oświetlenia przy posesji mieszkanki Zagórza, 
oraz w Krajnie Łęgi (na końcu wsi), odwodnie-
nia posesji, problemów jakie wywołały progi 
zwalniające na drodze w Krajnie, odmulenia ro-
wów m.in. w Krajnie, remontu dróg gminnych 
i dojazdowych do pól. Przy okazji podziękowa-
no wójtowi za dodatkowe dwa kursy autobusu 
MPK do Skorzeszyc.

Wójt ustosunkował się do tych wniosków, 
obiecując ich analizę oraz eliminację uciążliwo-
ści w miarę możliwości gminy.

W tej części obrad Barbara Raczyńska, 
kierownik SZOS, poinformowała o problemach 
szkół, m.in. o ich ostatnich osiągnięciach: SP 
i Gimnazjum w Bęczkowie otrzymały po 30 tys. 
zł na realizację programu unijnego pn. „Kuźnia 
pomysłów”. Cztery przedszkola:  z Krajna, Ra-
dlina, Skorzeszyc i Leszczyn zgłoszone zostały 
do programu „Logopedius”. Zapoznała również 
radnych z problemami lokatorów domów na-
uczyciela, których stan techniczny jest coraz 
gorszy oraz o przeglądach szkół dokonanych 
przez inspektorów  Powiatowego Nadzoru 
Budowlanego.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodni-
czący rady zamknął obrady.

Miłym akcentem było wręczenie przez wójta 
gminy teczek sołtysom, by mieli w czym nosić 
dokumenty oraz ważne informacje dla miesz-
kańców wsi. Teczki ufundował Urząd Gminy.

     
Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Obowiązek lustracyjny
Imię Stefana Żeromskiego dla szkoły 

w Cedzynie

Z sesji Rady Gminy
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Dyrektor SP w Cedzynie Ewa Krajcarz uzasadnia wniosek o nadanie 
placówce imienia Stefana Żeromskiego.

Wójt gminy wręcza teczkę sołtys, Teresie Szlufik.
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Dokumentacja obejmuje stan na koniec 
czerwca 2006 roku. Decydująca o kolejności 
punktacja jest sumą ważoną trzech mierników: 
wartości umów w relacji do liczby mieszkań-
ców, wartości przeciętnego projektu unijnego 
oraz liczby projektów przypadających na 1 tys. 
mieszkańców miasta lub gminy. Preferowana 
była wielkość projektów. Zastosowana została 
wspólna punktacja dla całego kraju”.

Miło nam donieść, że wśród gmin - liderów,  
najlepiej wykorzystujących środki unijne, zna-
lazła się gmina Górno! Wg. „Gazety Prawnej”, 
w województwie świętokrzyskim kolejność 
gmin - liderów przedstawia się następująco: 
Starachowice, Oleśnica, GÓRNO, Kije, Mora-
wica, Kielce, Wiślica, Łubnice i Wąchock.

Uroczystość wręczenia dyplomów i wy-
różnień dla najlepszych gmin odbyła się 28 
marca br. w Collegium Maximus Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, z udziałem 
wójta naszej gminy Jarosława Królickiego. 

Dyplom wręczył zastępca redaktora naczel-
nego „Gazety Prawnej” Krzysztof Bień, 
w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. W uroczystość wzięli 
udział także przedstawiciele zwycięskich miast 
– z regionu świętokrzyskiego – Starachowic 
oraz gmin, a także wojewody świętokrzyskiego 
i Urzędu Marszałkowskiego.

Zajęcie w rankingu opiniotwórczej „Gazety 
Prawnej” tak wysokiego miejsca przez naszą 
gminę, to duże wyróżnienie i honor, który jest 
zasługą władz gminy, skutecznie ubiegających 
się o środki unijne na gminne inwestycje. 
Z tych właśnie środków powstała oczyszczalnia 
ścieków w Cedzynie, kilometry kanalizacji oraz 
zmodernizowanych dróg. Dzięki trafi onym 
wnioskom gminy o środki unijne, zmoderni-
zowane zostały szkoły na terenie gminy, w któ-
rych wprowadzono nowoczesne metody nauki 
i wzbogacono wyposażenie (patrz: program 
„Szkoła Marzeń”,  do którego zakwalifi kowało 
się aż siedem placówek).
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Górno - wśród liderów
w wykorzystaniu środków z UE

W Rankingu Gmin „Gazety Prawnej”

Wójt gminy Jarosław Królicki w gronie wyróżnionych w rankingu.

Uroczysta akademia, z okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet, odbyła się w Szkole Podstawowej w Bęczkowie. Przedsta-
wienie z tej okazji przygotowali chłopcy z klas IV- VI, pod opieką 
p. Kingi Rubak.

W części artystycznej, pt. ,,Ach te kobietki i kobiety”, uczniowie 
recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Największe brawa otrzymał 
utwór pt. ,,Piosenka dla mojej Ewy” zaśpiewany przez ucznia, Filipa 
Wronę.

Oprawę muzyczną do przedstawienia przygotował Grzegorz 
Kusztal.

 Po zakończeniu przedstawienia chłopcy obdarowali wszystkie 
panie własnoręcznie zrobionymi kwiatami – zdjęcie obok.

Panowie - Paniom !

Po raz pierwszy w tym roku w naszej 
parafi i, pod wezwaniem św. Wawrzyńca, 
bardzo pracowicie i kolorowo parafi anie 
a zarazem uczniowie naszej Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Górnie świętowali 
Niedzielę Palmową. 

Już kilka tygodni wcześniej proboszcz ks. 
Edward Kupis ogłosił wśród dzieci i młodzie-
ży konkurs na najpiękniejszą palmę wielka-
nocną, oczywiście, wykonaną własnoręcznie. 
Dzieci bardzo poważnie potraktowały pomysł 
i przystąpiły do pracy .

W niedzielę 1 kwietnia  przed kościołem 
zgromadziły się dzieci ze swoimi dziełami - 
patrz zdjęcie. Piękne, kolorowe, wysokie i cał-
kiem małe, bibułkowe i z elementami świeżej 
zieleni  podziwiali rodzice, dziadkowie i każdy, 
kto w tym dniu odwiedził nasz kościół.

Jury miało ,,trudny orzech do zgryzienia”, 
komu przyznać ,,palmę pierwszeństwa”. Ksiądz 
wikariusz Piotr Boś, nasz organista Kamil 
oraz pani katechetka w końcu podjęli decyzje 
o przyznaniu trzech pierwszych miejsc dla: 
Arka i Oli Grzegolców,  Bartka Mochockiego 
oraz dla Karola Krawczyka, wyróżniono także 
palmy Uli Sobieraj i Mateusza Mazurczaka. 
Były one zarazem najpiękniejsze i największe. 
Wszyscy, zarówno wyróżnieni jak i  biorący 
udział w konkursie, otrzymali nagrody ufundo-
wane przez księdza proboszcza. 

Mamy nadzieję, że tradycja konkursów bę-
dzie kontynuowana przez następne lata.

Teresa Murawska - SP Górno.

Jak parafia i uczniowie
z Górna 

przygotowywali się do 
Świąt Wielkanocnych



pasa drogowego należą do jego właściciela, czyli 
do Urzędu Marszałkowskiego.

- w sprawie chodnika w kierunku szkoły – 
niestety, nie znalazł się on w projekcie moderniza-
cji drogi, albowiem były problemy z pozyskaniem 
ziemi od rolników. Po prostu, niektórzy właściciele 
gruntu nie chcieli go sprzedać i dlatego chodnik - 
podczas obecnej modernizacji „Małej Pętli” - nie 
będzie wykonany.

- W sprawie zjazdów do posesji – istniejące 
zostaną odbudowane. W niektórych przypadkach 
wybuduje się wspólne zjazdy dla dwóch właścicie-
li posesji. Tam, gdzie na posesje istnieje możliwość 
wjazdu z innej strony, nowego zjazdu nie przewi-
dziano, albowiem wiązałoby się to z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, co znacznie opóźniłoby 
inwestycję.

Na wniosek mieszkańców zainteresowane 
strony mogą się jednak starać o nowe zjazdy. W tej 
sprawie należy się kontaktować z odpowiedzialny-
mi urzędnikami UG, w pokoju nr 17.

W sprawach szczegółowych, np. odwodnienia 
drogi, by woda nie za-
lewała posesji, wycinki 
drzew, budowy rowów i 
ich zabezpieczenia (py-
tali o to mieszkańcy Sta-
rej Wsi), wykopów pod 
kabel telefoniczny itp. 
mieszkańcy powinni się 
kontaktować z Biurem 
Budowy, które mieści 
się w domku w Krajnie 
Zagórzu, obok wyciągu 
narciarskiego. Tam inż. 
kontraktowy, Tomasz 
Rudziński udzieli wszel-
kich wyjaśnień.  

(Kos.)

GO£OBORZE4

gimnastycznej, a główne hasło dekoracji „Zatrzy-
maj się …” natychmiast zmuszało nas do refl eksji 
nad własnym życiem. Na akademię złożył się 
montaż słowno – muzyczny i „Taniec drzew” 
w wykonaniu uczennic klasy VI.

Program uświetniał chórek szkolny, który wy-
konał kilka ulubionych pieśni Jana Pawła II. Oczy-
wiście nie zabrakło tej jedynej – ulubionej, czyli 
„Barki”. Przy stolikach z płonącymi świecami i 
przykrytych białymi obrusami zasiedli recytatorzy 
– uczniowie klas IV – VI, zaś nieco młodsi, czyli 
drugoklasiści zasiedli na podłodze. Aktorzy przy-
bliżyli nam dzieciństwo i młodość oraz ostatnie 
chwile życia naszego Patrona. W montażu słowno 

– muzycznym przewijał się stale motyw młodości, 
miłości i przemijania.

Słowami „Santo subito” uczniowie zakończyli 
swój występ, a chórek zaśpiewał Pater Noster 
po łacinie. Przedstawiciele uczniów złożyli róże 
i zapalili znicze pod tablicą poświęconą Patronowi. 
Również nie zapomnieliśmy o modlitwie w inten-
cji Ojca Świętego. 

Na zakończenie dyrektor Maria Pindral wy-
jaśniła znaczenie słów stanowiących główne hasło 
akademii. W tak uroczystej chwili uczniowie zro-
zumieli, kim był dla nas Jan Paweł II oraz dlaczego 
tak wiele czerpiemy z jego nauk. 

Niezwykłej uroczystości towarzyszył nastrój 
powagi, zadumy, zamyślenia nad sensem naszego  
życia. 

„Zatrzymaj się...”
dokończenie ze strony 1

1,5 m każdy oraz chodniki tam, gdzie inwestorowi 
udało się wykupić grunt od rolników. Nie wszędzie 
jednak udało się pozyskać grunt i dlatego zrezy-

gnowano z niektórych wcześniej planowanych 
obiektów, m.in. drugiego punktu widokowego oraz 
kilku zatok autobusowych.

Koszt budowy tego odcinka „Pętli” wyniesie 
13,6 mln zł, które pochodzą ze środków unijnych 
oraz budżetu województwa. Roboty mają być za-
kończone w tym roku.

Taki sam termin obowiązuje przy modernizacji 
drogi przez Wolę Jachową, Bieliny do Huty Nowej, 
długości 9,4 km. Koszt budowy wynosi 25 mln zł 
i zostanie pokryty z tych samych środków.

Drogowcy już od kilku tygodni modernizują 
drogę: w Górnie przebudowywany jest most, cały 
odcinek „Pętli”, w kierunku Świętej Katarzyny, 
jest poszerzany. 

Prace drogowe sprawiły, że mieszkańcy, 
zwłaszcza miejscowości Krajno, bardzo się nimi 
interesują. Dotyczy to m.in. rodziców dzieci szkol-
nych z Krajna, albowiem na odcinku tej drogi, 
w okolicach szkoły, nie uwzględniono chodnika. 
Z ich inicjatywy, przy pomocy radnej Małgorzaty 
Stępnik oraz Urzędu Gminy, 25 marca br. w SP 
w Krajnie zorganizowano spotkanie mieszkańców 
z przedstawicielami inwestora oraz projektanta 
modernizacji. Przybyli m.in.: zastępca dyrektora 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Wojciech Sierak, przedstawiciel „Geoprojek-
tu” Kielce - Witold Rogóż oraz przedstawiciel 
inwestora zastępczego, inżynier kontraktowy To-
masz Rudziński z fi rmy „Promost - Consulting” 
Rzeszów. Urząd Gminy reprezentowali: sekretarz 
gminy Jacek Piróg oraz kierownik referatu Bar-
bara Wołczyk.

Atmosfera spotkania, już na początku, osiągnę-
ła dość wysoką temperaturę: mieszkańcy (przyszło 
kilkadziesiąt osób) wyrazili swoje niezadowolenie 
z powodu nie ujęcia w projekcie budowy chodnika 
od mleczarni do szkoły, niektórych przepustów 
do posesji, braku dokładnego określenia pasa 
drogowego, zabierania przez wykonawców drzew 
wycinanych pod potrzeby drogi itp.

Dyrektor szkoły Andrzej Michalski za-
pytał wprost: - jak to się stało, że przy drodze 
uwzględniono ścieżkę rowerową, a „zapomniano” 
o chodniku w kierunku szkoły, który ma olbrzymie 
znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci, tym bardziej, 
że ruch na drodze jest bardzo duży bo przeważają 
ciężkie samochody jadące do kopani „Józefka” po 
kruszywo.

Goście uspokoili atmosferę, odpowiadając rze-
czowo na zadane pytania:

- w sprawie pasa drogowego – na podstawie 
decyzji Sejmu RP z 31 grudnia 1999 r. wojewo-
da świętokrzyski wydał w 2004 r. zarządzenie o 
przejęciu na własność rdzenia drogowego wraz z 
pasem drogowym, który jest wpisany do Księgi 
Wieczystej i jest własnością województwa. Zainte-
resowani rolnicy otrzymali pisemne informacje na 
ten temat. Szerokość pasów jest zaznaczona w do-
kumentach geodezyjnych, była też wytyczona spe-
cjalnymi palikami, które – w większości – znikły. 
Były także przypadki dokupienia przez inwestora 
kawałków gruntów pod drogę – akty notarialne są 
w trakcie załatwiania, zaś obowiązek dopilnowania 
tej formalności spoczywa na właścicielach gruntu. 

Przed rozpoczęciem robót, ŚŻDW przysłał 
pisma do właścicieli posesji o udostępnieniu pasa 
drogowego (znalazły się na nim m.in.: drzewa, 
płoty, piwnice, komórki itp.); wycięte drzewa z 

Mieszkańcy pytają...
Problemy przy „Małej Pętli Świętokrzyskiej”

dokończenie ze strony 1

Głos na spotkaniu zabiera Stanisław Nogalski 
z Górna Parceli.

W imieniu mieszkańców Krajna występuje radna Małgorzata Stępnik.

Zebranie w Krajnie: w środku z-pca dyrektora 
ŚZDW – Wojciech Sierak.
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W konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe, w ramach III edycji pro-
gramu Edukacji Ekologicznej „Dla Ziemi,  dla siebie”, uczniowie klasy III  ze Szkoły 
Podstawowej w Bęczkowie: Karol Syska, Daria Matuszewska i Dominika Brelak zapre-
zentowali pracę pod tytułem „Co zyskujemy gdy odpady segregujemy” i zajęli pierwsze 
miejsce.  

Szkoła wzbogaciła się o cenne nagrody: radiomagnetofon, rzutnik do przeźroczy z komple-
tem slajdów o tematyce ekologicznej, 20 plansz przyrodniczo – ekologicznych oraz 15 pięknie 
wydanych książek - encyklopedii  świata roślin, zwierząt, grzybów, wynalazków, najciekaw-
szych zakątków Polski  itp. 

Na zdjęciach: zwycięska praca wykonana przez uczniów – po prawej, niżej: odbiór 
nagród w Starostwie.

„Dla Ziemi, dla siebie...”

Karolina Dziedzic
z Cedzyny - najlepsza !

Konkurs: Szkolny Mistrz Ortografi i gminy Górno !

W  Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie, 30 marca 2007 r., odbył się III 
Gminny Konkurs Ortografi czny pod nazwą „ Szkolny Mistrz Ortografi i”. 

W konkursie wzięli udział zwycięzcy szkol-
nych etapów konkursu ortografi cznego z siedmiu 
szkół podstawowych, z klas IV – VI , z terenu 

gminy Górno (zabrakło reprezentantów SP w Woli 
Jachowej).

Uczestniczki pisały dyktando pod tytułem 
„Niespodziewana wizyta”, wybrane przez p. Lidię 
Pasich (ŚCDN) – koordynatora, obchodzonego w 
marcu 2007 r., XV Tygodnia Kultury Języka. Prace 
sprawdzała komisja złożona z przybyłych nauczy-
cieli polonistów.

Mistrzem tegorocznej edycji została uczennica 
SP w Cedzynie – Karolina Dziedzic, przygotowy-
wana przez polonistkę p. Małgorzatę Zając.

Tytuł wicemistrza zdobyła uczennica kl. V SP 
w Bęczkowie – Barbara Kołomańska, którą j. 
polskiego uczy p. Katarzyna Tarwacka. 

Przyznano także dwa wyróżnienia dla uczen-
nic: Agnieszki Doleżyńskiej z Leszczyn i dla Anny 
Sobczyk z Górna - nauczyciel  p. Joanna Kobiec. 

Ponadto swoje szkoły w konkursie reprezen-
towały: Magdalena Iwańska - SP w Bęczkowie; 
Paulina Maziarek - SP w Cedzynie; Martyna 
Krawczyk – SP w Górnie (nauczyciel - p. Marzena 
Chajska); Kinga Kałuża i Marcelina Szlufi k - SP 
w Krajnie (nauczyciel – p. Sylwia Sowińska); Do-
minika Waldon – SP w Leszczynach (nauczyciel 
– p. Monika Janus); Katarzyna Krzysiek i Elwira 
Waldon - SP w Radlinie (nauczyciel – p. Iwona 
Gałkiewicz); Kinga Tamborska - SP w Skorzeszy-
cach (nauczyciel – p. Teresa Ozga). 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie 
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a wielkie 
emocje osłodził poczęstunek

Organizatorki: Iwona Gałkiewicz i Małgorza-
ta Śliwińska składają podziękowania Jarosławowi 
Królickiemu - wójtowi gminy Górno - za przeka-
zanie funduszy na zakup nagród i poczęstunku. 

Małgorzata Śliwińska

Jury konkursu – za chwilę rozpocznie się dyktando...
Uczestniczki gminnego konkursu ortograficznego: za chwilę wszystko się 

zacznie,  stąd napięte nerwy.
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O dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego będą mogli się 
ubiegać producenci rolni - w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności, tj. osoby fi zyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiada-
jące osobowości prawnej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Agencja Rynku Rolnego informuje

Dopłaty do materiału 
siewnego

Aby starać się o dopłatę, producent rolny 
będzie musiał:

- posiadać działki rolne, na których uprawia 
rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się 
zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest pro-
wadzona uprawa, o pow. nie mniejszej niż 0,1 ha, 
wchodzący w skład gospodarstwa rolnego).

- zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny 
kategorii „elitarny” lub „kwalifi kowany” zaku-
piony od przedsiębiorców wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem 
siewnym albo podmiotów prowadzących obrót 
mat. siewnym, wpisanym do rejestru rolników; 
wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez 
przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębior-
ców albo podmiot  wpisany do rejestru rolników.

Gdzie składać wnioski o dopłatę ?
- we właściwym – ze względu na zamieszkania 

lub siedzibę producenta rolnego - oddziale tereno-
wym Agencji Rynku Rolnego. Terminy składania 
wniosków zostaną określone w rozporządzeniu 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dopłaty będą udzielane przez Agencję Rynku 
Rolnego w ramach pomocy de minimis w rolnic-
twie.

Czym jest pomoc de minimis w rolnictwie ?
- Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez pań-

stwo, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1860/2004. Ogólna kwota tej pomocy nie może 
przekroczyć 3000 EURO dla jednego producenta 
rolnego, w dowolnie wyznaczonym okresie trzech 
lat. Pułap ten jest stosowany bez względu na for-
mie pomocy i jej cel.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o do-
płatę do materiału siewnego, w ramach pomocy de 
minimis w rolnictwie, będzie musiał:

- dołączyć do wniosku oryginał faktury zakupu 
mat. siewnego kategorii „elitarny” lub „kwalifi ko-
wany” (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem prze notariusza lub pracownika wła-
ściwego oddziału terenowego ARR), pochodzącej 
z okresu: 

* w którym został wysłany mat. siewny zbóż 
lub roślin strączkowych, od 1 września roku 
poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziem-
niaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków 
ziemniaka albo

* dokument wydania z magazynu mat. siewne-
go wyprodukowanego we własnym gospodarstwie 
(w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), wysta-
wiony w roku, w którym mat. ten został wysiany 
lub wysadzony.

- przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzie-
lonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 

3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o udzielenie dopłaty.

Ponadto, w 2007 roku o dopłaty do materiału 
siewnego będą mogli ubiegać się również produ-
cenci rolni, którzy z powodu suszy w roku 2006 
ponieśli szkodę w uprawach wynoszącą średnio 
nie mniej niż 30 %. Dopłaty te nie mają charakteru 
pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość dopłaty nie będzie mogła przekro-
czyć wysokości szkody (oszacowanej przez ko-
misję powołaną przez wojewodę), pomniejszoną 
o wysokość pomocy, przyznanej na podstawie 
przepisów o pomocy społecznej, dotyczących 
szczegółowych warunków realizacji programu po-
mocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia 
skutków suszy.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o 
dopłatę do mat. siewnego w ramach tej pomocy, 
będzie musiał dołączyć do wniosku:

- oryginał faktury zakupu mat. siewnego kate-
gorii „elitarny” lub „kwalifi kowany” (lub jej kopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza lub pracownika właściwego oddziału 
terenowego ARR), pochodzącej z okresu:

* w którym został wysiany mat. siewny zbóż 
lub roślin strączkowych; w przypadku mat. siew-
nego zbóż można dołączyć również faktury zakupu 
dokonanego nie wcześniej niż 1 sierpnia 2006 r.

* od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w 
przypadku zakupu mat. siewnego sadzeniaków 
ziemniaka i wysadzenia go w 2007 r. albo:

* dokument wydania z magazynu mat. siewne-
go wyprodukowanego we własnym gospodarstwie 
(w rozumieniu przepisów o nasiennictwie),wy-
stawiony w roku, w którym materiał ten został 
wysiany lub wysadzony; w przypadku mat. siew-
nego zbóż można dołączyć również dokument 
poświadczający wydanie tego mat. z magazynu nie 
wcześniej niż 1 września 2006 r.

- kopię protokółu oszacowania szkód (sporzą-
dzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) 
określającego wysokość szkody w uprawach, 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
kierownika ośrodka pomocy społecznej,

- kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecz-
nej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
kierownika pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie dopłaty będą dostępne 
w oddziałach terenowych ARR i na stronie interne-
towej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) po 
wejściu w życie przedmiotowej ustawy i stosow-
nych rozporządzeń.

     
Nina Mirgos – Kilanowska

 p.o. rzecznika prasowego ARR

Apel do rolników

Nie wypalać 
traw !

Po zimie roślinność jest bardzo wy-
suszona i w następstwie tego szczególnie 
łatwopalna. Ogień najczęściej powstaje 
na łąkach, pastwiskach, ścierniskach, 
poboczach kolejowych, w lasach i innych 
terenach zielonych. Szczególnie niebez-
pieczne są pożary torfowisk, których cał-
kowite ugaszenie może trwać nawet wiele 
miesięcy. 

Przykładem tego jest pożar torfu w ubie-
głym roku na łąkach w Sobkowie, gdzie 
dogaszanie trwało kilka dni. Główną przy-
czyną pożarów są podpalenia, często wy-
nikające z bezmyślności. Wiosenne pożary, 
spowodowane wypalaniem traw, stanowią 
poważne zagrożenie dla ludzi, lasów, domów 
mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, 
a przede wszystkim dla zwierząt, które giną 
masowo w płomieniach. Każdej wiosny, jak 
również w czasie długotrwałych susz, panu-
jących w okresie lata i jesieni, gwałtownie 
wzrasta zagrożenie pożarowe obszarów 
przyleśnych, lasów oraz innych lądowych 
ekosystemów nieleśnych.

Wypalanie traw czy ściernisk, wbrew 
obiegowym opiniom, wcale nie poprawia 
żyzności gleby. Przeciwnie, popiół zakwa-
sza ją zamiast użyźniać, składniki spalonej 
bezużytecznie biomasy (ocenia się, że 10-
KROTNIE PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZ-
NE ZAPOTRZEBOWANIE POLSKI) ule-
gają spaleniu zamiast wzbogacić, podłoże, 
giną także bakterie i drobnoustroje, oraz 
inne organizmy i zwierzęta żyjące w glebie. 
Dym powoduje zanieczyszczenie powietrza i 
wzmaga efekt cieplarniany, a zanieczyszcze-
nia zgromadzone w roślinności uwalniają się 
ponownie do atmosfery...

WYPALANIE TRAW ZABIJA LUDZI, 
ZWIERZĘTA, ŚRODOWISKO! 

NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ!

Za wypalanie traw grożą konsekwencje 
karne: areszt lub grzywna. Zgodnie z art. 45 
ustawy z 16 października 1991 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2001 r. nr 99, poz. 1079 
z późn. zm.) „zabrania się wypalania roślin-
ności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasach przydrożnych, szlakach ko-
lejowych lub w strefi e oczeretów i trzcin”, 
zaś zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 powyższej 
ustawy „kto wypala roślinność na łąkach, 
pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 
przydrożnych, szlakach kolejowych, w stre-
fi e oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu 
lub grzywny”. Dodatkowe sankcje zagrażają 
osobom, które doprowadziły do czyjejś 
śmierci lub powstania strat materialnych.
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Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów

Wszystko dla ucznia

Na to trudne pytanie pomogli odpowiedzieć nam uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Górnie, którzy  2 kwietnia 2007 r., wieczorem, pod kierunkiem  pani Jo-
lanty Gawęckiej i ks. Piotra  Bosia , w kościele p/w. Św. Wawrzyńca w Górnie, wystawili 
dla społeczności lokalnej niezwykle poruszające  Misterium Męki Pańskiej.

Czy konieczny był ból i cierpienie ?

Misterium Męki Pańskiej w Górnie

Gustowna dekoracja, trafnie dobra-
ny podkład muzyczny (Ennio Moricone, 
„Świętokrzyska Golgota”, „Tu Es Petrus”) 
oraz niezwykle profesjonalna  gra młodych 
artystów sprawiły, że u niejednego z widzów 
pojawiła się w oku łza. Łza, którą ociera na-
dzieja  Zmartwychwstania.

Wszystko rozpoczęło się uroczystym 
wjazdem Jezusa (w którego wcielił się Mar-
cin Dziekański) do Jerozolimy. Nie zabrakło 
również scen przedstawiających Ostatnią 
Wieczerzę (apostołowie: Mateusz Kowalski, 
jako Szymon Piotr, Szymon Szlufi k – Judasz, 
Przemysław Sodel – Jan oraz Mateusz Cie-
ślik, Mateusz Mazurczak, Hubert Moraw-
ski, Sebastian Siarek, Krzysztof Masarek, 
Hubert Majchrzak, Jacek Siarek, Paweł 
Jamrożak, Dominik Zielonka), modlitwę 
Pana Jezusa w Ogrójcu, Dwór Piłata (Ma-
teusz Anioł), skazania Jezusa na śmierć, czy 
też chwalebnego Zmartwychwstania. 

Ogółem w Misterium wzięła udział 40-
osobowa grupa uczniów. Wszystkie te sceny 
bardzo żywo i dokładnie przedstawiały to, co 
przeżył kiedyś Chrystus, co przeżywa nadal, 
z winy naszych grzechów.

Tego dnia nie zabrakło moralnej nauki. 
Doniosłe były słowa wypowiedziane na za-
kończenie inscenizacji:

 „Stanowimy jedną wielką rodzinę,
której  naczelnym  prawem jest miłość”
Tak przejmujące, przeszło godzinne, 

widowisko zostało nagrodzone ogromnymi 
brawami. Dla reżyserów i aktorów najpięk-
niejszą nagrodą za trud, jaki włożyli, aby 
przygotować tę inscenizację, były łzy, które 

pojawiły się w oczach widzów.
Pasyjne przedstawienie Męki Pańskiej 

wystawiono dwukrotnie w czasie Wielkiego 
Tygodnia (także dla społeczności szkolnej). 
Należy dodać, że 2 kwietnia to dzień roczni-
cy śmierci Sługi Bożego- Jana Pawła II, który  
w tym roku wypadł w Wielkim Tygodniu.

Misterium Męki Pańskiej zaprosiło do 
głębszego przeżycia Tajemnicy Krzyża 
i miłości Jezusa, oddania czci namiestnikom 
Chrystusa na ziemi- Janowi Pawłowi II, który 
podążał drogą ukrzyżowanego i z pokorą po-
niósł krzyż cierpienia i służy człowiekowi.

 Na zdjęciu: Fragment spektaklu.
 Iwona Gajewska Gimnazjum w Górnie

Projekt „Świętokrzyska Kuźnia Po-
mysłów”, to projekt pod patronatem Unii 
Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii 
Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.

Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w 
Bęczkowie, jako jedna z 11 placówek na terenie 
naszej gminy, otrzymała zgodę na przyznanie do-
tacji i na realizację projektu. Nasz pomysł promuje 
interdyscyplinarne  formy współpracy uczniów, 
nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, 
samorządu terytorialnego i wybranych instytucji 
regionu. 

Założeniem projektu jest realizacja trzech za-
dań:

1. prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównaw-
czych dla uczniów mających trudności w nauce,

2. działalność pracowni artystycznej pracującej 
nad małymi formami teatralnymi, różnorodnymi 
formami tańca i śpiewu, elementami scenografi i, 
elementami dekoracji do przedstawień, szyciem 
strojów, nauką wyszywania i haftowania, sztuki 
origami oraz szydełkowaniem.

3. działalność koła ekologicznego, którego 
zadaniem będzie założenie szkółki, odbudowa 
zdegradowanego środowiska leśnego na terenie 
Bęczkowa przywracając jego stan pierwotny. 
Uczniowie opracują albumy drzew, roślin i krze-
wów,  które przekażą zaprzyjaźnionym szkołom . 
Będą też współpracować z klubem 4H nad opraco-
wanie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej gminy 
Górno, dokonają inwentaryzacji krzyży i kapliczek 
bęczkowskich.

Udział naszej szkoły w projekcie spowoduje 
zwiększenie motywacji uczniów do samodzielności 
w podejmowaniu decyzji, możliwości decydowania 
o sposobie realizowania zadań. Pogłębi współprace 
w grupach, pozwoli dokonać oceny własnej pracy 
dając przede wszystkim uczniom dużą satysfakcję z 
możliwości udziału w tym projekcie.

Efekty naszej pracy będą prezentowane na fo-
rum publicznym  podczas różnego rodzaju imprez 
oraz pokazów, na które zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych umiejętnościami  zdobytymi 
przez naszych uczniów w trakcie realizacji tegoż 
projektu.

Na zdjęciu: zajęcia z młodzieżą prowadzi pla-
styk, A. Gębuś.                         Jolanta Gałkiewicz



„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

Na co pieniądze z zezwoleń ?
196 tys. zł na walkę z alkoholizmem i narkotykami

Jak wynika z analizy społecznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, na terenie naszej gminy przybywa rodzin żyjących na granicy ubóstwa. Jest 
ich obecnie 268, w tym 81 dotkniętych problemem alkoholowym.

W 42 rodzinach stosowana jest przemoc 
psychiczna i fi zyczna o podłożu alkoholowym. 
Funkcjonariusze policji odnotowali 11 takich przy-
padków, sporządzono 32 „Niebieskie karty” dla ro-
dzin zagrożonych, 90 mieszkańców gminy musiało 
skorzystać z opieki kieleckiej Izby Wytrzeźwień. 

W 2006 roku policja zatrzymała 38 nietrzeź-
wych kierowców oraz 22 nietrzeźwych rowerzy-
stów z naszej gminy.

Niekorzystne zjawiska o podłożu alkoholowym 
mają, niestety, tendencję wzrostową. Tym większą 
rolę odgrywać muszą wszelkie działania profi -
laktyczne. Ich podmiotem jest Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której 

program pracy na rok 2007 zatwierdziła na ostat-
niej sesji Rada Gmina.

Na walkę z alkoholizmem wyda się w tym roku 
blisko 196 tys. złotych, które pochodzą z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Na co prze-
znaczy się te środki ?

W planie fi nansowym GKRPA na rok bieżący 
ujęto m.in.:
- 6.000 zł – na organizację pozalekcyjnych zajęć 

dotyczących zagospodarowania wolnego czasu 
dzieci i młodzieży,

- 8.000 zł - na działalność kulturalną i sportową,
- 7.000 zł - na organizację  akcji zimowych,

- 22.000 zł - na kolonie profi laktyczne dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych,

- 4.500 zł - na zakup materiałów, broszur, ulotek 
itp. dla Punktu Konsultacyjnego,

- 10.000 zł- na dożywianie dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych,

- 7.000 zł - na programy profi laktyczne, prelek-
cje dotyczące problemu narkomanii,

- 8.600 zł – na zakup innych materiałów i wypo-
sażenia potrzebnego dla tej działalności.
Spore środki przeznacza się także na wyna-

grodzenie psychologa zatrudnionego w Punkcie 
Konsultacyjnym, lekarzy - biegłych sądowych, 
psychiatry, terapeuty, a więc ludzi pracujących 
bezpośrednio z alkoholikami i osobami zagrożo-
nymi nałogami.

Z tego funduszu wspiera się też działania po-
licji (2.000 zł na zakup dodatkowego paliwa do 
radiowozów) oraz Izby Wytrzeźwień w Kielcach 
– 4.900 zł.

Słowem – pieniądze, uzyskane z zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu, idą na skutki nadużywania tych 
trunków...                                                           (J.)

W SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach odbyło się uroczyste pasowanie pierwszo-
klasistów na czytelników. Z tej okazji została przygotowana niecodzienna akademia. W 
sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, uczniowie i rodzice „pierwszaków”.

Pasowanie na czytelników

Uroczystość rozpoczęli: „Królowa Książ-
ka (w tej roli Natalia Janus), król czytelnik 
(Barbara Durlej) i Duszek Książkouszek 
(Emilka Błaszczyk), którzy w ciekawy 
sposób przedstawili rolę biblioteki w szkole 
oraz wpływ książki na rozwój intelektualny 
człowieka. Uczniowie klasy I poznali już 
kilka baśni i ich bohaterów, więc wraz ze 
swoją wychowawczynią mogli przygotować 
konkurs „Zgadnij, kim jestem ?”. Rodzice 
nie szczędzili trudu i uszyli wspaniałe stroje 
odpowiadające postaciom bajkowym.

Punktem kulminacyjnym akademii było 

pasowanie na czytelnika przez p. bibliote-
karkę - Justynę Raczyńską. Król Czytelnik 
także nie zapomniał o pierwszakach, gdyż 
wręczył każdemu kolorową zakładkę do 
książki oraz dyplom. Na zakończenie wszy-
scy zaśpiewali piosenkę „Witajcie w naszej 
bajce”.

Podsumowania uroczystości dokonała 
dyrektor szkoły Maria Pindral, która prze-
kazała uczniom klasy I książkę pt. „Baśnie 
rosyjskie”

Na zdjęciu: Już po pasowani, uczniowie SP 
w Bęczkowie są pełnoprawnymi czytelnikami.

W niedzielę 25 marca, w nowoczesnej sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej  w Mącho-
cicach Scholasterii, odbyły się gminne rozgryw-
ki LZS w Halową Piłkę Nożną o puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Górno. Do udziału 
w rozgrywkach zgłosiło dziewięć drużyn z sied-
miu sołectw gminy Górno.

Po bardzo zaciętych, ale odbywających się 
w przyjaznej atmosferze meczach, do ścisłego fi -
nału zakwalifi kowały się cztery drużyny: z Górna, 
Radlina, Skorzeszyc i Woli Jachowej. Ostatecznie: 
zwyciężył zespół SKŁAD BUDOWLANY z Woli 
Jachowej, drugie miejsce zajął LZS Skorzeszyce, 
trzecie - drużyna z Radlina, czwarte - chłopcy 
z Górna.

Spośród bramkarzy wybrano  najlepszego 
– został nim Wiesław Sikora z LZS Radlin. 
Najlepszym strzelcem okazał się Sebastian Satro 
z LZS Wola Jachowa. 

Zwycięska drużyna z Woli Jachowej głów-
ną nagrodę – czyli puchar, odebrała z rąk 
przewodniczącego Rady Gminy – Jana Sikory. 
Wszystkie pozostałe zespoły biorące udział 
w zawodach otrzymały piłki

Na zdjęciu: Zwycięska drużyna z Woli Jacho-
wej w towarzystwie przewodniczącego Rady Gmi-
ny Górno Jana Sikory i radnej Heleny Anioł. 

Gminne Rozgrywki LZS
w Halową Piłkę Nożną

LZS z Woli Jachowej
- najlepszy !


