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Radni uchwalili budżet 
na 2008 rok

Z sesji Rady Gminy
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Działamy na terenie gminy Górno
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Droga Górno - Krajno I
jak nowa !

Marszałek woj. świętokrzyskiego
oraz wójt gminy przecięli wstęgę

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
w towarzystwie wójta gminy Jarosława Królickiego, 
dokonuje przecięcia wstęgi na nowo oddanej drodze.

17 stycznia br., na platformie widokowej w Krajnie, odbył się 
uroczysty odbiór przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 752 Górno – Krajno Pierwsze. 

W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek woj. świętokrzy-
skiego Adam Jarubas i jego zastępca Zdzisław Wrzałka, starosta pow. 
kieleckiego Zenon Janus, gospodarze gminy: wójt Jarosław Królicki 
i przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora. Zebranych powitał dyrek-
tor inwestora – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Woj-
ciech Płaza, który scharakteryzował wykonane zadanie, podkreślając  
udział środków unijnych w tym przedsięwzięciu.

W ostatnim dniu stycznia br. radni Rady Gminy przyjęli, na 
sesji RG, budżet gminy na 2008 rok. Ponadto zatwierdzili gmin-
ne programy profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania narkomanii.  Sesja przyjęła także 
kilka innych, ważnych dla gminy uchwał.

Ognistego kankana uczennice szkoły w Bęczkowie
zadedykowały Dziadziusiom.

Na zdjęciu obok: Radni zatwierdzają budżet gminy
na 2008 rok.
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Nowo oddaną drogę poświęcił ks. Leszek 
Sztandera z Krajna, po czym ofi cjalnego 
przecięcia wstęgi dokonali: marszałek Adam 
Jarubas, wójt Jarosław Królicki oraz dyrek-
tor Wojciech Płaza. Marszałek podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do oddania 
tej potrzebnej inwestycji. Podziękowania 
inwestorom, projektantom i wykonawcom  
tego fragmentu „Małej Pętli Świętokrzy-
skiej” złożył także wójt J. Królicki. Go-
spodarz gm. Górno wręczył marszałkowi 
specjalny grawerton z podziękowaniami za 
tę znaczącą inwestycję: „Wyrażam nadzieję, 
że droga ta przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa oraz rozwoju zarówno gminy, jak 
i całego woj. świętokrzyskiego poprawy”- 
napisał wójt.

Droga Górno - Krajno Zagórze, to kolejna 
z inwestycji w sektorze infrastruktury drogo-
wej, zrealizowana przez Świętokrzyski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Ponad  
6 - kilometrowy odcinek drogi jest częścią 
ciągu zwanego „Małą Pętlą Świętokrzyską”.  
Pętla otacza pasmo Łysogór i Świętokrzy-
ski Park Narodowy – jeden  z  najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie obszarów naszego 
województwa. 

Przebudowany odcinek  rozpoczyna się 
od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w 
Górnie i sięga aż po granicę Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego w Świętej Katarzynie. 
Inwestycja sfi nansowana została w 75% z 
funduszy unijnych (środki Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Rozwoju Regio-
nalnego) oraz w 25% ze środków budżetu 
województwa  świętokrzyskiego. Całość 

inwestycji wyniosła  13, 8 mln złotych, w 
tym środki ZPORR – 10, 4 mln zł, a środki 
budżetu województwa  - 3, 5 mln zł. Roboty 
budowlane rozpoczęto  w sierpniu 2006 roku, 
a zakończono w grudniu 2007 roku. 

Droga ta jest elementem podstawowego 
układu komunikacyjnego centralnej części 
Gór Świętokrzyskich, ponieważ stanowi 
najkrótsze połączenie Kielc z ośrodkami 
regionalnymi. To jedna z najczęściej uczęsz-
czanych tras turystycznych, prowadząca 
przez tereny górzyste, z pięknymi, rozległy-
mi widokami na całą okolicę, prowadząca do 
Świętej Katarzyny i Bodzentyna. Przebiega 
przez tereny zabudowane w miejscowościach 
Górno i Krajno. 

O przebudowie tego odcinka drogi przesą-
dził jego zły stan techniczny oraz parametry 
użytkowe drogi, które nie odpowiadały 
standardom wymaganym dla drogi klasy G i 
ograniczały znacząco bezpieczeństwo ruchu. 
Droga klasy G realizuje powiązania tranzy-
towe w skali woje-
wództwa oraz powią-
zania zewnętrzne. 
Nawierzchnia drogi 
obfi towała w liczne 
spękania, ubytki, wy-
kruszenia, obłamania 
krawędzi i koleiny.     

Przebudowa drogi 
obejmowała m. in.:
• p o s z e r z e n i e 

nawierzchni bitu-
micznej do szer. 
9,0 m , w tym 
wykonanie po obu 
stronach poboczy  
bitumicznych  2 x 

1,5 m z przeznaczeniem na pasy ruchu dla 
rowerów,

• wzmocnienie nawierzchni dla  uzyskania 
nośności 100 kN/oś ,

• budowę odcinków chodnika w Górnie 
i Krajnie na długości 1,44 km 

• modernizację 4 skrzyżowań (korekta geo-
metrii, pasy dla skręcających w lewo)

• budowę 14 zatok autobusowych z wy-
posażeniem w stylowe, drewniane wiaty    
przystankowe,

• obustronne utwardzenie poboczy kruszy-
wem na długości 12,58 km ,

• przebudowę mostu na rzece Warkocz  
w Górnie , 

• budowę kanalizacji  deszczowej w Kraj-
nie  na długości 0,84 km ,

• budowę punktu widokowego z 47 miej-
scami postojowymi na górze w Krajnie 
z pięknym widokiem na całą okolicę 

• nasadzenie zieleni ochronnej – drzewa 
i krzewy na całym odcinku. 

• prawidłowe oznakowanie poziome
 i pionowe: przejścia dla pieszych, bariery 
ochronne, oddzielenie pasa ruchu dla ro-
werów oznakowaniem akustycznym.
Wszyscy uczestnicy otwarcia drogi zgod-

nie podkreślali wysoką jakość wykonanych 
prac oraz kompleksowe urządzenie tego waż-
nego traktu komunikacyjnego. Z pewnością 
odczują to także licznie odwiedzający nasz 
region turyści.                                           (J.)

Droga Górno - Krajno I
jak nowa !

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Wojciech Płaza
wita uczestników uroczystości w Krajnie.

Nowo oddana droga prezentuje się świetnie !

Poświęcenia drogi dokonuje ks. Leszek 
Sztandera.
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Radni uchwalili budżet na 
2008 rok

Z sesji Rady Gminy

4 lutego br. rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska nr 2, przeprowadzająca 
badania w ramach wiosennego poboru do wojska na terenie powiatu kieleckiego. 

 

Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Siko-
ra, witając jej uczestników z wójtem Jarosławem 
Królickim oraz gości sesji – przedstawicieli Klubu 
Morskiego „Horn”: Wojciecha Wiszniewskiego i 
Tomasza Tyrę. Po przyjęciu porządku obrad, radni 
przystąpili do jego realizacji.

Na wstępie głos oddano gościom sesji, przed-
stawicielom klubu „Horn”, którzy przedstawili 
koncepcję rozbudowy ośrodka sportów wodnych 
nad zalewem w Cedzynie. Zakłada ona m.in. 
budowę: dwóch boisk do siatkówki, pomostów 
dla żeglarzy, dojazdu do wody, parkingu, grillowi-
ska, zakup sprzętu żeglarskiego itp. Wartość tych 
inwestycji opiewa na ok. 1 mln zł. Klub pragnie 
zgłosić swój projekt do programu unijnego, by 
uzyskać dotację. Warunkiem jest jednak uzyskanie 
długookresowej dzierżawy gruntu, należącego do 
gminy, a wydzierżawionego obecnie  przez Adama 
Rogalińskiego („Horn” uzgodnił z nim przejęcie 
tego terenu). Celem tej prezentacji było uzyskanie 
akceptacji radnych dla tych planów. Rada i wójt 
gminy wysłuchali informacji, która zostanie pod-
dana analizie przez gospodarzy gminy.

Głównym punktem obrad był projekt budżetu 
gminy na 2008 rok, który wstępnie omówił wójt 
gminy, zaś szczegółowo skarbnik, Henryk Opa-
liński.  Wójt już we wrześniu ub. roku ogłosił 
możliwość składania wniosków do budżetu gminy. 
W listopadzie projekt budżetu został opubliko-
wany na stronie internetowej gminy. W grudniu 
ub. roku Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 
pozytywną opinię o sfi nansowaniu defi cytu gminy 
(ok. 3,2 mln zł) oraz o prognozie długu gminy. RIO 
pozytywnie zaopiniowała  także projekt budżetu na 
2008 rok..

W styczniu br. projekt budżetu został poddany 
analizie w komisjach rady, które zgłosiły wnioski, 
w większości uwzględnione przez wójta. 

Mimo to, podczas sesji, niemal wszyscy radni 
rozpoczęli „koncert życzeń”, wnioskując kolejne 
inwestycje dla swoich sołectw. Chwilami dysku-
sja stawała się bardzo burzliwa, zarzucano sobie 
nawzajem, które sołectwo uzyskało dotychczas 
najwięcej z gminnego portfela. Jeden z radnych 
zgłosił nawet wniosek, by ograniczyć uprawnienia 
wójta w decyzjach inwestycyjnych.  Te gorące na-
stroje próbował ostudzić przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej RG Mirosław Delekta, podkreślając, 
że jest on zadowolony z projektu budżetu, mimo, 
iż nie zadowala on wszystkich radnych. 

- Budżet musimy jednak uchwalić - mówił 
radny - albowiem jest to wymóg prawny a ponadto 

gmina musi uzyskać fi nansowe wsparcie do „fi -
szek” inwestycyjnych, zgłoszonych do funduszy 
unijnych (dofi nansowanie: rozbudowy szkoły 
w Cedzynie, kanalizacji, wodociągów oraz bu-
dowy dróg gminnych – przyp. red.). Także wójt 
apelował o przyjęcie projektowanego budżetu, 
wysupłując ze swojej rezerwy budżetowej 60 tys. 
zł na potrzeby OSP. 

- Zdaję sobie sprawę, że budżet nie zadowoli 
wszystkich – mówił wójt. I dlatego rada musi usta-
lić priorytety...

Argumenty te widać trafi ły do radnych, albo-
wiem budżet przyjęto, przy jednym głosie wstrzy-
mującym się.

Nowo uchwalony budżet gminy na 2008 rok 
zakłada: dochody w wysokości 26.402.257 złotych 
oraz wydatki na poziomie 29.600.017 zł. Defi cyt 
w wysokości 
3.190.760 zł 
zostanie pokryty 
p r z y c h o d a m i 
pochodzącymi 
z: zaciągniętych 
kredytów i poży-
czek, wpływów 
ze sprzedaży 
papierów war-
t o ś c i o w y c h , 
z prywatyzacji 
majątku gmi-
ny, nadwyżki 
b u d ż e t o w e j 
z lat ubiegłych 
oraz wolnych 
środków, jako 
nadwyżki na 
rachunku bie-
żącym budżetu 
gminy, wynika-
jącej z kredytów 
i pożyczek z lat 
ubiegłych.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wy-
sokości 218.582 złote oraz celową – 25.000 zł.

Ustalono dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych oraz wydatki w wysokości 214.358 zł 
(w tym 74.358 zł nie wydatkowane w roku 2007).

W planie inwestycyjnym na 2008 rok uwzględ-
niono m.in.: projekt odwodnienia Cedzyny, budo-
wę wodociągu w Radlinie - Ogrodzeniu, budowę 
chodnika przy drodze powiatowej Wola Jachowa 
– Górno - Niestachów, budowę chodnika w Sko-
rzeszycach, projekty: zagospodarowania terenu 

przy szkole w Bęczkowie, kuchni z zapleczem 
w szkole, w Radlinie, kuchni ze stołówką w Bęcz-
kowie, boiska przy szkole w Górnie, oświetlenie 
chodnika w Radlinie, Domu Spotkań Mieszkań-
ców w Leszczynach  oraz prace uzupełniające na 
stadionie w Górnie. Uwzględniono też projekty 
budowy chodnika w Leszczynach oraz przebu-
dowy dróg powiatowych: Leszczyny -Krajno 
II - Porąbki i Krajno II - Wymyślona - Bęczków. 
Na te cele zarezerwowano w budżecie gminy po-
nad milion złotych (?)

Rada przyjęła też uchwały w sprawach:
- przyjęcia programu współpracy gminy z or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2008 r.,

- zatwierdzenia planów pracy komisji rady oraz 
kontroli jakich dokona 

Komisja Rewizyjna,
- szczegółowych zasad przyznawania usług 

opiekuńczych, zakresu świadczenia tych usług 
oraz zasad odpłatności za nie przez osoby wobec 
których te usługi są świadczone,

- zatwierdzenia gminnych programów profi -
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii,

- upoważnienia wójta do zawarcia porozumie-
nia z gminami: Bieliny i  Łagów w sprawie reali-
zacji budowy kanalizacji na obszarze aglomeracji 
Łagów,

- realizacji zadania polegającego na zapewnie-
niu transportu i opieki nad dziećmi niepełnospraw-
nymi w czasie dowozu na trasie: dom - szkoła 
- dom.

Wójt złożył następnie relację ze swoich prac 
między sesjami rady (szczegóły w protokóle 
z obrad), po czym - w interpelacjach i wolnych 
wnioskach - głos zabrali: radny Jerzy Janus, postu-
lując uruchomienie jeszcze jednego kursu BUS-em 
o godz. 4,45 na trasie Skorzeszyce – Kielce, dyrek-
tor  ZOZ lek. med. Alfreda Zawierucha - Rubak, 
informując o szkodach, jakie wyrządziła wichura 
styczniowa (zerwało część dachu na ośrodku 
zdrowia w Radlinie), które usunięto we własnym 
zakresie. 

Pracownicy UG Barbara Wołczyk i Jerzy Kacz-
marczyk zapoznali radnych z koncepcją układu 
obwodnic m. Kielce w ciągu dróg krajowych, 
przebiegających przez naszą gminę.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodni-
czący RG Jan Sikora zakończył sesję.

     

Wiosenny pobór do wojska

W tym roku pobór odbędzie się w dniach: 
4 lutego - 30 kwietnia. Przed komisją po-
borową staną panowie, urodzeni w 1989 r. 
(około 1800 osób) oraz mężczyźni z rocz-
ników 1984-88, którzy dotąd nie stawili się 

do poboru. Mieszkańcy gminy Górno będą 
badani przez Powiatową Komisję Lekarską 
nr 2 w budynku Klubu WITEŹ w Kielcach, 
przy ul. Karczówkowskiej 20, w dniach:  
29 lutego - 5 marca.

dokończenie ze strony 1

Doktor Alfreda Zawierucha – Rubak informuje radnych 
o problemach ośrodka zdrowia w Radlinie.
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Goście uroczystości w Bęczkowie, na pierwszym planie wójtowie gminy.

Dzieci w inaugurującym imprezę polonezie.

Wójt J. Królicki wręcza okolicznościo-
wy grawerton autorce książki 

o Bęczkowie, swojej byłej 
wychowawczyni, Marii Waldon.

Piękny wieczór przeżyliśmy 20 stycznia br. w Bęczkowie: dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej im. ks. P. Ściegiennego oraz Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa zorganizowały tutaj 
uroczyste obchody Dnia Babci oraz Dnia Dziadka, połączone z promocją książki pt. 
„Bęczków – historia” autorstwa Marii Waldon.

Sala gimnastyczna tego wieczoru do-
słownie pękała w szwach: licznie przybyli 
babcie i dziadkowie, zaproszeni przez swo-
ich milusińskich, rodzice uczniów, młodzież. 
W pierwszych rzędach, obok seniorów, za-
siedli zacni goście: poseł na Sejm Henryk 
Milcarz, zastępca przewodniczącego Rady 
Powiatu Kieleckiego Józef Szczepańczyk, 
wójt gminy Jarosław Królicki i jego zastępca 
Jerzy Skalski, działacze TPB, regionaliści z 
zaprzyjaźnionych towarzystw oraz  dyrekto-
rzy szkół w gminie. Dzieci z klas: IV i V roz-
poczęły imprezę dostojnym polonezem, po 
czym wszystkich pięknie powitały: dyrektor 
SP Elżbieta Kasperek i prezes TPB Wiesława 
Juchnowska.

Sceną zawładnęli następnie pięknie 
wystrojeni, szkolni artyści: p. Halina Czaja 
przygotowała inscenizację tradycyjnego 
„Wesela świętokrzyskiego”. Magdalena Ta-
borska odpowiadała za poloneza i kankana, 
który zdobył szczególne uznanie w oczach 
zgromadzonej w sali publiczności. Pod 
okiem p. Wiesławy Sokół skocznego kra-
kowiaka zatańczyły przedszkolaczki. Tańce 
ludowe zaprezentowała klasa II (opiekun 
- p Janina Czaja). Zorba – to specjalność 
III klasy i ich wychowawczyni Małgorzaty 
Obary. O oprawę muzyczną przedstawienia 
zadbał Grzegorz Kusztal.

Na szczególne uznanie zasłużyła sobie 
klasa I - szczere uznanie dla wychowawczyni 
p. Jolanty Janyst i jej wychowanków. Taniec 
żydowski „Na jarmarku”, w wykonaniu mło-
dych tancerzy, był rewelacyjny i - sądząc po 

reakcjach na widowni i gromkich brawach -  
nie jest to tylko nasza ocena. Gdybym można 
było oceniać ich występ, to w skali dziesię-
ciopunktowej – dalibyśmy jedenaście !

Po części ofi cjalnej i artystycznej na Bab-
cie i Dziadziusiów czekał słodki poczęstunek 
i domowej roboty pierogi oraz zespoły: etno-
grafi czny „Niwa” i „Bęczkowianie”, które 
umiliły czas grą i śpiewem.

Wszystko to dla zaproszonych na uro-
czystość Babć i Dziadziusiów. Każde z nich 
dostało od dzieci ręcznie robione – od serca 
– czerwone serce. Nic dziwnego, że w oczach 
wielu seniorów błysnęła łezka...

W sympatyczną uroczystość Babć i Dziad-
ków zręcznie włączono promocję książki pt. 
„Bęczków – historia” 
autorstwa b. nauczy-
cielki Marii Waldon, 
wydanej staraniem 
Towarzystwa Przy-
jaciół Bęczkowa, 
przy fi nansowym 
wsparciu wójta gmi-
ny Górno, Jarosława 
Królickiego. Prezen-
tując to unikatowe 
dzieło, prezes Wie-
sława Juchnowska 
poinformowała też 
krótko o działalności 
towarzystwa oraz po-
wstawaniu książki. 
Temat ten rozwinęła 
autorka, zdradzając 

tajemnice pisarskiej „kuchni”. Napisanie tej 
pionierskiej książki wymagało wiele trudu 
i nakładu pracy. Trzeba było poświęcić 
mnóstwo godzin na wertowanie archiwów, 
na rozmowy z mieszkańcami, na poszuki-
wanie materiału historycznego. A kiedy to 
wszystko zostało zebrane, wiele mozołu wy-
magało napisanie i wydanie książki. Autorka 
jest wdzięczna  wszystkim, którzy wnieśli 
wkład do powstanie dzieła, a jest tych ludzi 
niemało...

„Dzięki Jej (autorki – przyp. red.) pasji 
i żmudnej pracy, powstała książka którą od-
dajemy do rąk czytelników – w 650 rocznicę 
spisania aktu lokacyjnego Bęczkowa” – czy-
tamy we  wstępie wydawnictwa. TPB – ini-
cjator wydania tej książki – oraz jej współ-
wydawca, dedykują ją przede wszystkim 
mieszkańcom Bęczkowa, ale również tym, 
którym bliskie są idee regionalizmu, patrioty-
zmu „małych ojczyzn” i miłośników piękna, 
życząc wszystkim przyjemnej lektury”.

Autorka historii Bęczkowa otrzymała 
wiele gratulacji podczas promocji. M.in. 
list gratulacyjny od władz gminy przekazał 
Marii Waldon wójt gminy Górno - kiedyś 
uczeń szkoły w Bęczkowie, wychowanek 
p. Marii.                                               (Kos.)

Piękny wieczór przeżyliśmy 20 stycznia br. w Bęczkowie: dyrekcja Szkoły Podstawo-

Gala w Bęczkowie !

• Huczne obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka
• Promocja książki „Bęczków - historia” Marii Waldon
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W Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Woli Jacho-
wej, w końcu stycznia br., odbyła się zabawa choinkowa. Licznie 
przybyłych uczniów, rodziców oraz nauczycieli przywitał  dyrek-
tor Jerzy Snopek, życząc udanej i wspaniałej zabawy. 

Tańcom i pląsom nie było końca. Dzieci, w kolorowych strojach, 
przebrane za królewny, wróżki, cyganki, policjantów, piratów itp. 
bawiły się doskonale. Do tańca przygrywała orkiestra „Czarownice” 
z Woli Jachowej. Serdeczne podziękowania od całej społeczności dla 
muzyków, którzy bez gratyfi kacji umilali dzieciom czas.

W trakcie zabawy odbywały się przeróżne konkursy z nagroda-
mi. Najciekawszy plakat, najciekawsze przebranie, taniec dziecka 
z rodzicem czy najładniej zaśpiewana piosenka, to tylko niektóre 
konkurencje, w których uczestniczyli uczniowie, otrzymując miły 
upominek lub słodycze za zwycięstwo.

Uśmiech na twarzach i radość dzieci, to najlepszy dowód, że za-
bawa choinkowa była udana – patrz zdjęcie.  W dobrych humorach 
wszyscy uczniowie rozpoczęli ferie zimowe, a kolejna taka zabawa 
dopiero za rok.                                                              A. Sańpruch

Zabawa choinkowa w Woli Jachowej

Pogoda na żywo
- prosto z Krajna !

Telewizja Polska na stoku narciarskim „Sabat”

„Dzień dobry. Pogoda TVP INFO na żywo. Wita państwa Beata Gubernat. Dzisiaj 
o pogodzie z Krajna – Zagórza, małej miejscowości w Górach Świętokrzyskich, w naj-
starszych, choć nie najwyższych gór w Europie. Jesteśmy na stoku u podnóża Łysicy 
– najwyższego wzniesienia w tych górach, znanego też ze zlotów czarownic, które ponoć 
tu się odbywały”.

Tymi słowami widzów TVP INFO w 
niedzielę, 20 stycznia br., w na żywo powi-
tała Beata Gubernat ze stoku narciarskiego 
„Sabat” w Krajnie. W trzech wejściach na 
ogólnopolskiej antenie TVP gmina starała 

się, w miarę możliwości, bardzo ograniczo-
nych czasem emisji, pokazać i opowiedzieć 
o wszystkim, co ciekawego można u nas zo-
baczyć, co zwiedzić i czym możemy się po-

chwalić. Jak wiadomo, Góry Świętokrzyskie 
to czarownice i diabły – dlatego nie mogło się 
obyć bez prawdziwego sabatu, gdzie czarow-
nice i diabły z gimnazjum w Woli Jachowej 
fi gle i harce wyprawiali, a na koniec pogo-

dynkę na mio-
tle na Łysą 
Górę zabrali. 
A o Łysej Gó-
rze i innych 
turystycznych 
a t r a k c j a c h 
opowiedział 
f a c h o w i e c 
w tej dzie-
d z i n i e 
– przewodnik 
K r z y s z t o f 
Kołtun, a 
zarazem dy-
rektor SP w 
Radlinie. Ewa 
Siudajewska 
– góralka 
świętokrzy-
ska, poetka i 
regionalistka, 

uraczyła widzów historiami opowiedzianymi 
naszą oryginalną rodzimą gwarą. 

Lech Bucholc – główny specjalista 
i kierownik Pracowni Naukowo – Badawczej 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy-
bliżył specyfi kę puszczy jodłowej. Na wszel-
kie atrakcje, które oferuje stok narciarski, 
zapraszał jego właściciel Sebastian Dańda.

  Ani siąpiący z nieba deszcz, ani 
wiejący wiatr nie przeszkodził dziewczętom 
ze Skorzeszyc w zaśpiewaniu regionalnej 
piosenki. Smutne miny zniknęły z twarzy eki-
py telewizyjnej, gdy spróbowali wyśmienitej 
zalewajki świętokrzyskiej przygotowanej 
przez Małgorzatę Stępnik. Przy tak pysznej, 
gorącej zupie, muzyce i śpiewie w wyko-
naniu zespołów „Górnianecki” i „Niwa”, 
zapomnieliśmy o zimnie, deszczu, mokrych 
kurtkach i zmęczeniu po całodziennej pracy. 
Najważniejsze, że pokazaliśmy turystom, iż 
warto odwiedzić nasze strony, bo czeka tu na 
nich sporo atrakcji i przyjaźni gospodarze. 

Na zdjęciach: Nasi artyści pięknie 
promowali gminę, wyżej: „Pogodynka”- 
Beata Gubernat w relacji na żywo 
z Krajna - Zagórza
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W niedzielę, 27 stycznia br., Włoszczowa przywitała uczestni-
ków XV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek pięknie 
sypiącym śniegiem. Tak, jakby sama natura chciała stworzyć 
odpowiednią atmosferę do tematyki konkursu. 25 uczestników 
zakwalifi kowanych we wcześniejszych eliminacjach punktualnie 
zgłosiło się na konkurs

      Komisja Artystyczna: Małgorzata Banasińska – Barszcz – pra-
cownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – przewod-
nicząca komisji, Jerzy Gumuła – kierownik DDK, muzyk WDK w 
Kielcach, Ks. Prałat Edward Terlecki – Parafi a NMP we Włoszczowie, 
Józef Ślusarski – kierownik redakcji muzycznej, Polskie Radio Kielce 
S.A., po wysłuchaniu przepięknych kolęd i pastorałek, miała ciężki 
orzech do zgryzienia. Wszyscy uczestnicy zaśpiewali perfekcyjnie. 
Ale jednak trzeba było dokonać oceny i wybrać najlepszych w swoich 
kategoriach

„Górnianecki” zostały wystawione na ciężką próbę, ponieważ 
miejsca w ich kategorii odczytane zostały na samym końcu. Jakaż 

„Górnianecki” najlepsze !
W konkursie kolęd we Włoszczowie

wielka była radość i łzy w oczach pań, kiedy 
usłyszały, że wyśpiewały sobie I miejsce. 
Owacjom i gratulacjom nie było końca

Walentynki z... wójtem
Piosenki, wiersze, humorystyczne scenki

Podopieczni ŚDS w Woli Jachowej w tańcu
rozpoczynającym imprezę walentynkową.

Wśród publiczności wójt gminy
Jarosław Królicki.

Nie lada frajdę sprawili wójtowi gminy Jarosławowi Królickiemu podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej, zapraszając go 14 lutego br. na 
uroczyste obchody Dnia Walentynkowego.

Już po przekroczeniu progu ŚDS dało się 
odczuć walentynkową atmosferę: na ścianach 
rozwieszono czerwone serduszka – symbol 
walentynkowej miłości, dzieło domowni-
ków, w głównej sali przygotowano słodycze, 
napoje i owoce, ale największa niespodzian-
ka czekała publiczność w sali „teatralnej”: 
tutaj wykonawcy mieli przedstawić program 
artystyczny, przygotowany specjalnie na tę, 
niecodzienną imprezę...

W tejże sali zebrali się: zaproszeni go-
ście, wychowawcy i terapeuci domu a także 
podopieczni, którzy nie byli zaangażowani 

w występ. Pełniąca obowiązki kierowniczki 
ŚDS – Aneta Grzegolec powitała wójta gmi-
ny, Jarosława Królickiego, niżej podpisanego 
oraz publiczność, zapraszając wszystkich na 
niecodzienny spektakl...

Aktorzy weszli do sali w rytmie poloneza, 
wykonując wiązankę tańców na początek 
przedstawienia. Potem, przy akompaniamen-
cie gitarzysty, przyjaciela domu Damiana 
Langnera oraz Alberta Modrzelewskiego 
(instrument klawiszowy) miejscowi artyści 
zaprezentowali znane przeboje, m.in. „Czer-
wonych Gitar”, Marino Mariniego i, „Dwa 

plus jeden”. Pa-
weł Iwan, Krysz-
tof Krawczyk  
(nomen omen !), 
Sławomir Szwa-
grzyk, Lucyna 
Sławeta, Grze-
gorz Mazurczak, 
Kamila Rubak 
zebrali mnóstwo 
braw za swoje 
występy. Później 
były wiersze 
o miłości oraz 
humorystyczna 
scenka o zalotach 
dwóch rywali do 
jednej dziew-
czyny (odrzuciła 
obydwóch). 

Ten okazjonalny program słowno - mu-
zyczny, przygotowany pod okiem pań: Ma-
rzanny Wrzecionek, Emilii Łygońskiej, Ju-
styny Rubak, Joanny Cukrowicz i Magdaleny 
Białogońskiej, poprzedzony godzinami prób, 
sprawił satysfakcję zarówno publiczności, 
jak i samym wykonawcom, którzy z uśmie-
chem i radością przyjęli oklaski widowni. 
Warto było zapracować na ten sukces...

Po spektaklu wójt, mocno wzruszony, 
gorąco podziękował za przedstawienie i ży-
czył podopiecznym i ich opiekunkom ze ŚDS 
wielu radości i satysfakcji z każdego dnia 
pobytu w tej placówce. 

– Teraz widzę, że nasz trud zorga-
nizowania tego domu – powiedział wójt nie 
poszedł na marne...

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski
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Rzadkie zjawisko atmosferyczne miało miejsce z soboty na 
niedzielę (26/27 stycznia br.) nad naszym regionem: między go-
dzinami: 21.00 a 22.00 zerwał się gwałtowny wiatr, dochodzący 
do 130 km/godz., na niebie pokazały się błyskawice i groźnie 
zabrzmiały pioruny.

To skutek, zdaniem kieleckich synoptyków, niezwykłej aktywno-
ści Atlantyku, znad którego dotarły do nas cieple masy powietrza. 
Tymczasem górą zaczęło napływać zimne powietrze. Zderzenie tych 
mas powietrza wyzwoliło gwałtowne wiatry oraz opady deszczu 
i śniegu. Pojawiły się błyskawice i pioruny...

Na skutki nie trzeba było długo czekać: strażacy z Kielc odebrali 
blisko 200 zgłoszeń o powalonych drzewach, zerwanych dachach 
i linach energetycznych. W ciągu kilku godzin wichura uszkodziła 30 
budynków, ponad 2 tys. gospodarstw zostało pozbawionych prądu.

W pow. kieleckim wichura zerwała dachy z budynków w Szczec-
nie, gm. Daleszyce, Łosieniu, w gm. Piekoszów oraz Bolechowicach, 
gm. Sitkówka - Nowiny. Trzeba było usuwać powalone drzewa m.in. 
na ul. Zagnańskiej w Kielcach.

Nawałnica nie oszczędziła także naszej gminy: wichura zerwała 
dachy z budynku mieszkalnego oraz z wiaty gospodarczej w Woli 
Jachowej. W Skorzeszycach wiatr przewrócił budynek gospodarczy 
oraz starą stodołę. Część dachu zerwało także z budynku ośrodka 
zdrowia w Radlinie. Jak poinformowała dyrektor ZOZ lek. med. 
Alfreda Zawierucha – Rubak, szkody szybko naprawiono własnym 
sumptem ( koszt: ponad 8,5 tys. zł). Ponieważ obiekt jest ubezpie-
czony, straty pokryje fi rma ubezpieczeniowa.

Poszkodowani zwrócili się o pomoc do GOPS, wójt rozważa 
także częściowe zwolnienie właścicieli zniszczonych obiektów 
z podatków. Szczegóły zostaną omówiono, gdy poszkodowani zwró-
cą się do gospodarza gminy.                                                         (J.)

Strażacy z Górna
zapobiegli nieszczęściu

Wystarczyło kilka godzin ciągłego deszczu i dość wysoka, jak na tę porę roku, dodat-
nia temperatura, która spowodowała topnienie śniegu i lodu, aby do domu mieszkanki 
Cedzyny zaczęła wlewać się woda. 

W tym miejscu łączą się dwie ulice mające spadek dokładnie na wysokości podtopionego 
domu. Obecnie, podczas przebudowy drogi krajowej nr 74 zaprojektowano inne rozwiązanie 
komunikacyjne i woda opadowa spływająca z ulicy „za sklepem” płynie właśnie w tym kie-
runku. Studzienka, odpro-
wadzająca jej nadmiar, nie 
spełniła swojego zadania, 
zaczęło się tworzyć coraz 
większe jeziorko i woda 
w szybkim tempie przele-
wała się przez krawężniki, 
podtapiając dom. 

  Na miejsce przyjechała 
jednostka z OSP z Gór-
na, aby ją wypompować 
i udrożnić odpływ studzien-
ki. Uczyniła to fachowo, 
uniemożliwiając zalanie 
domu.. W niedługim czasie 
sytuacja była opanowana 
i jeziorko zniknęło...

Zerwane dachy
z budynków

w Woli Jachowej

W drugi, ważny etap weszła realizacja 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Cedzy-
nie: po decyzji Rady Gminy o wprowa-
dzeniu tego zadania do budżetu gminy, do 
dzieła ruszyli projektanci z Kielc. Przetarg 
na dokumentację tej inwestycji wygrało 
Biuro Projektów BM Art. Projekt z Kielc 
i już rozpoczęło pracę.

Według wstępnej koncepcji, planowana war-
tość zadania wynosi 4,8 mln złotych (netto). Nowo 
zbudowana powierzchnia obiektów przekroczy 
2 tys. m. kw. Będzie to nadbudowa jednej kon-
dygnacji oraz dobudowa skrzydła istniejącego 
budynku. Znajdą się tam m.in.: sale lekcyjne, 
biblioteka, świetlica, stołówka z kuchnią, sala 
gimnastyczna, pracownia komputerowa, gabinety 
dla pielęgniarki i psychologa szkolnego, sala „ze-
rówki” oraz przedszkole.

Umowa zakłada wykonanie projektu nowych 
pomieszczeń – do końca czerwca tego roku. Potem 
zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót 
budowlanych.                                                (Kos.)

W drugi, ważny etap weszła realizacja 

Szkoła w Cedzynie 
na deskach

projektantów

Dokumentacja 
- do końca czerwca br.
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Delegacja z Krajna
z wizytą w Anglii Zespoły z Bęczkowa

i Skorzeszyc najlepsze !

Piłka halowa

W dniach od 16 do 21 stycznia br., w ramach realizacji programu Socrates-Comenius, 
delegacja ze Szkoły Podstawowej w Krajnie w składzie: dyrektor -Andrzej Michalski 
i koordynator projektu Renata Brudna oraz dwóch uczniów: Tomasz Stępnik i Daniel 
Zagozda przebywała z wizytą studyjną w Anglii – na zdjęciu.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń 
związanych z realizacją projektu oraz zaprezento-
wanie przez przedstawicieli z krajów partnerskich 
materiałów obrazujących efekty dotychczasowej 
pracy.

Goszcząc w East Hendred, zapoznaliśmy się 
z organizacją pracy szkoły oraz obserwowaliśmy 
zajęcia edukacyjne. 
Partnerzy z Anglii po-
kazali nam historyczne 
miasteczko Wantage 
oraz Londyn.

Czas, spędzony u 
angielskich przyjaciół, 
był również okazją do 
omówienia szczegółów 
dalszej współpracy. 
Wizyta dała możliwość 
wymiany poglądów 
związanych z organiza-
cją szkół, nowatorskimi 
metodami kształcenia, 
s k o n f r o n t o w a n i a 
doświadczeń w za-
rządzaniu projektem 
europejskim. Umożli-
wiła poznanie specyfi ki 
systemu edukacyjnego 

w Anglii i Hiszpanii.
Wszyscy partnerzy wyrazili zadowolenie z 

dotychczasowej współpracy. Rozstaliśmy się z 
nadzieją spotkania ponownie w Polsce w naszej 
szkole w Krajnie w czasie wizyty studyjnej, która 
odbędzie się w kwietniu bieżącego roku.

 Renata Brudna

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 nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku poprzez: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym” a także poprzez: „zbieranie powstałych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych”.

Znowu się pojawią „dzikie” 
wysypiska ?

25 proc. mieszkańców nie podpisało umów na wywóz śmieci

Odbyła się kolejna, VI edycja turnieju 
piłki nożnej halowej Krajno – Ferie 2008. 
Dzięki współpracy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Górnie i Uczniowskiego Klubu Spor-
towego w Krajnie, mali sportowcy mo-
gli spędzić dwa kolejne dni, rywalizując 
o miano najlepszej drużyny gminy. 

W sali gimnastycznej szkoły w Krajnie współ-
zawodniczono w dwóch kategoriach wiekowych: 
30 stycznia - chłopcy z klas VI, 31 stycznia - chłop-
cy klas IV. Łącznie wystartowały reprezentacje 
wszystkich szkół z terenu gminy Górno.

Pierwszy dzień, to dominacja reprezentacji 
z Bęczkowa. Kolejne miejsca zajęły szkoły ze Sko-
rzeszyc (II m.), Radlina (III m.) i Górna (IV m.). 
Wśród chłopców najmłodszych sukces odniosła 
reprezentacja Skorzeszyc. Tuż za nimi uplasowały 
się: Cedzyna (II m.), Radlin (III m.) i Leszczyny 
(IV m.). Wyłoniono także króla strzelców i najlep-
szego bramkarza. W obu kategoriach wiekowych 
najlepszą skutecznością wykazali się reprezentanci 
Skorzeszyc; wśród starszych wygrał Mateusz 
Krzysiek (11 goli), klas młodszych - Dominik 
Osuch (9 goli). Najlepszymi bramkarzami okazali 
się odpowiednio: Miłosz Pastuszak (Bęczków) 
i Mariusz Sodel (Leszczyny). 

Pomysłodawca i organizator Sławomir Tofi l 
pragnie podziękować GKRPA oraz wszystkim 
nauczycielom w-f, którzy poświęcili swój czas, 
sprawowali opiekę nad dziećmi i byli pomocni 
w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. 

  
 

Od września ub. roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Górnie podpisuje umowy z wła-
ścicielami posesji na odbiór odpadów. Na 2620 
nieruchomości w gminie, umowy z ZGK podpisało 
tylko 1788 ich właścicieli. Część mieszkańców 
Cedzyny, Leszczyn i Radlina zawarła umowy 
z kieleckim Miejskim Przedsiębiorstwem Oczysz-
czania. Mimo to, szacuje się, że ok. czwarta część 
właścicieli nieruchomości umów takich, mimo na-
kazu administracyjnego, nie podpisało. Tłumaczą 
się oni tym, że śmieci spalają, albo segregują i wy-
wożą do pojemników zlokalizowanych przy szko-
łach. Trudno w to wierzyć, w sytuacji, gdy wokół 
sołectw, w laskach, na polu itp. pojawia się coraz 
więcej tzw. „dzikich” wysypisk śmieci. Informują 
o tym na sesjach Rady Gminy zarówno radni, jak i 
sołtysi, porzucone odpady widzi się także z okien 
samochodów jadąc przez tereny naszej gminy.

Wójt gminy Górno, Jarosław Królicki zwraca 
się, za naszym pośrednictwem, do wszystkich 
mieszkańców gminy o podpisanie umów z fi rmami 

wywożącymi śmieci. Koszt odbioru 1 worka odpa-
dów sprzed posesji, to tylko 3,50 zł (worek przeka-
zywany jest bezpłatnie przez ZGK). To tylko część 
kosztów usuwania śmieci z gminy, albowiem z bu-
dżetu dokłada się  do tego przedsięwzięcia ok.100 
tys. zł rocznie.

Harmonogram wywozu śmieci jest publikowa-
ny na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na 
stronie internetowej gminy oraz w naszej gazecie 
(poniżej publikujemy harmonogram na luty, ma-
rzec i kwiecień br.).

Wójt gminy ostrzega jednocześnie, iż będą 
prowadzone kontrole posesji na okoliczność posia-
dania podpisanych umów z fi rmami zajmującymi 
się wywozem odpadów. Za brak takich umów 
nakładane będą, przewidziane przepisami, kary 
fi nansowe.                                        (J.)

L.p. Miejscowoś luty marzec kwiecień
1 Cedzyna 14 13 10
2 Leszczyny 19 18 15
3 Radlin 21 20 17
4 Krajno I (Zagórze, Wymyślona, Stara 

Wieś, Pogorzele)
27 27 24

5 Krajno II ( Południowa, Parcele, Łęki) 28 31 29
6 Bęczków (Podmąchocice) 26 25 22
7 Górno (Parcele, Zawada, Bór) 5 4 1
8 Wola Jachowa 7 6 3
9 Skorzeszyce 12 11 8

 
UWAGA, zakład będzie zbierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na pusty 

worek. ZGK prosi o wystawienie worków poza posesję, o godz.: 7.00.

Miejscowoś

Harmonogram wywozu smieci


