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Z sesji Rady Gminy

Absolutorium dla wójta !

dokończenie na stronie 2

Każdego roku sesja tzw. absolutoryjna, to jedno z najważniej-
szych posiedzeń Rady Gminy. Radni mają bowiem zaakceptować 
sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za rok poprzedni 
i udzielić mu swoistego wotum zaufania na dalszą działalność. Te-
goroczna sesja absolutoryjna  w Górnie odbyła się 24 kwietnia.

Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora, który 
powitał wszystkich jej uczestników z wójtem Jarosławem Królickim. 
Po przyjęciu porządku obrad, radni przeszli do jego realizacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 radni 
otrzymali wcześniej na piśmie, było ono także dokładnie analizo-
wane na posiedzeniach komisji rady. Dodatkowo omówił je podczas 
sesji wójt gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora gratuluje 
absolutorium wójtowi Jarosławowi Królickiemu.

Odsłonięty Pomnik „Wybranieckich” w Leszczynach.

Odsłonięcie pomnika „Wybranieckich” w Leszczynach

W hołdzie bohaterom
19 lipca 1943 r. grupa partyzantów z oddziału „Wybranieckich” Armii Krajowej 

została zaskoczona w zasadzce przez żandarmów w Leszczynach. Partyzanci jechali 
kolejką do Kielc, gdzie mieli zlikwidować przodownika policji kryminalnej w Kielcach 
– Adamczyka. dokończenie na stronie 3

11 maja – Zielone Świątki, to także 
Święto Ludowe obchodzone ze szczegól-
nym pietyzmem przez Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Organizacja ta kultywuje trady-
cje ruchu ludowego mogące się poszczycić 
113 - letnią tradycją. 

Powiatowe Święto Ludowe

Wierni Ojczyźnie

Zebranie wiejskie w Krajnie

Jak odzyskać 
grunty ?

dokończenie na stronie 5

Z inicjatywy radnej z Krajna Małgo-
rzaty Stępnik, 20 kwietnia br., w Szkole 
Podstawowej w tej miejscowości, odbyło 
się zebranie wiejskie, poświęcone gruntom 
(3,6 ha), zlokalizowanym w pobliżu szkoły, 
wykupionym przez wielu laty pod potrze-
by tej placówki od miejscowych rolników, 
a następnie skomunalizowanym przez wo-
jewodę świętokrzyskiego i przekazanym 
w administrację Urzędowi Gminy w Gór-
nie.
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- Dzisiejsza sesja – mówił J. Królicki 
– jest dla mnie dużym wydarzeniem, albo-
wiem pragnę przekonać radnych do udziele-
nia absolutorium. Żeby tak się stało, musze 
się chwalić... Miniony rok przyniósł gminie 
sporo kolejnych inwestycji, że wspomnę o: 
kanalizacji dla Radlina, zbiorniku wyrów-

nawczym w Cedzynie, wodociągu Górno 
Parcele – Krajno Parcele, dzięki któremu 
osiągnęliśmy 100 procent zwodociągowania 
gminy, o chodniku w Radlinie – dziękuję 
mieszkańcom, którzy bezpłatnie oddali teren 
pod tę inwestycję, o utwardzonej drodze w 
Podmąchocicach (aż do Radostowej), o za-
toce autobusowej w Bęczkowie, chodniku 
w Leszczynach, zakończeniu rozbudowy 
szkoły w Górnie, o przekazaniu do użytku 
Środowiskowego Domu Samopomocy i 
remizy OSP w Woli Jachowej, o boisku spor-
towym w Górnie, o wykonanej dokumentacji 
na kanalizacje w Skorzeszycach i Bęczkowie 
i zleceniu projektu szkoły w Cedzynie. Mie-
liśmy swój udział także w budowie „Małej 
Pętli Świętokrzyskiej”. Jak z tego wynika, w 
ciągu 2007 roku  majątek gminy znacznie się 
powiększył...

Wystąpienie wójta gminy uzupełnił skarb-
nik gminy Henryk Opaliński, przypominając 
m.in. o: zakupieniu centrali cyfrowej dla 
Urzędu Gminy, co znacznie usprawniło jego 
łączność telefoniczną oraz o modernizacji 
sieci komputerowej w UG, także o dofi nan-
sowaniu zakupu samochodu strażackiego 
i dopłacie do nożyc hydraulicznych dla 
strażaków, o zainstalowaniu nowych opraw 
oświetleniowych w sołectwach.

Plan inwestycji w 2007 roku wykonano 
w 87,2%. Ich udział w budżecie wyniósł 
20,2 %.

Suma zrealizowanych dochodów w ub. 
roku, po wielokrotnych zmianach budżetu w 
trakcie roku, wyniosła 27.397.361 zł (102,5 

% planu), zaś wydatków – 30.821.268 zł 
– 94,4 % planu. Rok 2007 gmina zakończyła 
defi cytem w kwocie 3.423.907 zł – tj. 57,9 % 
planowanego na rok defi cytu.

Zadłużenie gminy na koniec ub. roku 
wyniosło 8.707.514 zł, z tego 2.467.706 zł 
dotyczyło pożyczek z WFOŚiGW na budowę 
kanalizacji w Radlinie, zaś 6.239.835 zł doty-
czyło zaciągniętych kredytów w konsorcjum 

Banku Polskiej Spółdzielczości i BS Dale-
szyce – Górno. W 2007 r. spłacono 574.983 
zł z tytułu pożyczek w WFOŚIGW oraz 
701.180 zł rat kredytu. WFOŚiGW umorzył, 
po osiągnięciu efektu ekologicznego, część 
pożyczki w kwocie 118.296 zł. Dług gminy 
na koniec ub. roku sięga 33 % planowanych 
na 2008 r. dochodów budżetowych i mieści 
się w limicie określonym przez przepisy fi -
nansowe ( 60 % planowanych dochodów).

W dyskusji nad sprawozdaniem zdecy-
dowana część radnych wyraziła uznanie dla 
wójta za jego działalność w 2007 roku. Po-
zytywnie odniosła się do sprawozdania oraz 
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium wójtowi także Regionalna Izba 
Obrachunkowa. 

Po wniosku Komisji Rewizyjnej, przed-
stawionym przez jej przewodniczącą Dorotę 
Kot, przewodniczący Rady Gminy zarządził 
głosowanie: 13 radnych oddało głosy za 
udzieleniem wójtowi absolutorium, jeden 
– przeciw. Rada udzieliła absolutorium wój-
towi gminy Górno za rok 2007. 

Pierwszy gratulacje J. Krolickiemu złożył 
przewodniczący rady Jan Sikora, za nim 
uczynili to inni uczestnicy sesji. Wójt, wy-
raźnie wzruszony, podziękował za to swoiste 
wotum zaufania radnym oraz za współpracę 
całej Radzie Gminy, sołtysom, pracowni-
kom urzędu oraz jednostek organizacyjnych 
gminy.

Następnie radni przyjęli uchwały w spra-
wach:
- zmian w budżecie gminy na rok bieżący 

– przyznano większe środki na budowę  
boiska w Skorzeszycach, rozbudowę 
oczyszczalni ścieków oraz uzupełnienie 
kanalizacji w Cedzynie,

- zabezpieczenia w formie „weksla in 
blanco” – dla potrzeb budowy boiska w 
Skorzeszycach,

- wykupu działek w Bęczkowie - dla po-
trzeb przepompowni ścieków,

- prowadzenia czterech ośrodków przed-
szkolnych, w okresie od 21 kwietnia do 
30 czerwca br., w Radlinie, Leszczynach, 
Skorzeszycach i Krajnie,

- uzupełnienia składu Komisji Gospodarki 
Komunalnej – o radną Anetę Dudzik.
Wójt gminy złożył następnie sprawoz-

danie ze swoich prac w okresie między 
sesjami Rady Gminy: gospodarz gminy brał 
udział w zebraniach wiejskich, gdzie m.in. 
apelował do mieszkańców o podpisywanie 
umów na wywóz odpadów, uczestniczył w 
naradzie poświęconej przygotowaniu zalewu 
w Cedzynie do sezonu letniego (wspólnie z 
gm. Masłów i Kielcami ma być urządzone 
kąpielisko strzeżone), poszukuje wykonaw-
ców na remonty dróg gminnych,  zatrudni 
pięciu pracowników sezonowych, w   ramach 
robót publicznych, do prac komunalnych w 
gminie, wziął udział w posiedzeniu Związku 
Gór Gmin Świętokrzyskich, gdzie omawiano 
wspólne inwestycje, m.in. budowę oczysz-
czalni ścieków w Skorzeszycach, przeprowa-
dził przetarg na budowę dróg w Ogrodzeniu 
oraz Krajnie Parcele – wygrało Kieleckie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, wydał 
kilka zarządzeń dotyczących bieżącego funk-
cjonowania gminy (patrz - strona internetowa 
UG).

W interpelacjach i wolnych wnioskach 
głos zabrali: Janina Robak, Jan Sikora, Mi-
rosław Delekta, Małgorzata Stępnik, Henryk 
Klimek, Teresa Szlufi k, Stanisław Cedro, To-
masz Tofi l, Aneta Dudzik, Emil Machul, Sła-
womir Satro oraz Jan Zielonka, podnosząc 
najpilniejsze problemy swoich sołectw oraz 
gminy – szczegóły w protokole z obrad.

Do problemów tych ustosunkowali się: 
wójt gminy, jego zastępca Wiesław Skalski 
oraz Jerzy Kaczmarek - pracownik UG.

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

Z sesji Rady Gminy

Absolutorium dla wójta !
dokończenie ze strony 1

Radni udzielają wójtowi gminy absolutorium za działalność w 2007 roku.

Wójt gminy Jarosław Królicki dziękuje 
radnym za udzielone mu wotum 

zaufania.
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Odsłonięcie pomnika „Wybranieckich” w Leszczynach

W hołdzie bohaterom

Wójt gminy przecina wstęgę przy Pomniku „Wybranieckich” w Leszczynach.

 

W potyczce zginęli: Stanisław Łubek ps. 
„Orlicz”, Henryk Giżycki – „Henek”, Sławomir 
Werens – „Sławek”, Bronisław Sitarski – „Ta-
dek” oraz Stanisław Borkowski – „Kanarek”.

W 65 rocznicę tragicznej śmierci żołnierzy 
AK,  11 maja br. w Leszczynach, odsłonięto 
i poświęcono pomnik  ku czci poległych par-
tyzantów AK z oddziału Mariana Sołtysiaka, 
słynnego „Barabasza”. Uroczystość stała się 
manifestacją patriotycznej postawy mieszkań-
ców naszej gminy i całego regionu.

Uczestnicy uroczystości wzięli udział 
w mszy świętej, celebrowanej przez ks. pro-
boszcza parafi i leszczyńskiej Ryszarda Zaborka 
w kościele w Leszczynach, w intencji pole-
głych. Wzięli w niej udział weterani walk z hi-
tlerowcami, parlamentarzyści RP: Maria Zuba, 
Grzegorz Banaś, Henryk Milcarz, wiceminister 
pracy i polityki społecznej Halina Olendzka, 
wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław 
Wrzałka, gospodarze gminy Górno z wójtem 
Jarosławem Królickim oraz przewodniczącym 
Rady Gminy Janem Sikorą, mieszkańcy naszej 
gminy oraz licznie reprezentowana młodzież 
szkolna.

Uczestnicy uroczystości przeszli następnie 
w korowodzie przed pomnik, na placu naprze-
ciwko kościoła. Na czele korowodu kroczyli: 
orkiestra dęta z Daleszyc, kompania honorowa 
strażaków z jednostek OSP, poczty sztandaro-
we, kombatanci, zaproszeni goście oraz miesz-
kańcy gminy. 

Przed pomnikiem głos zabrał najmłodszy 
partyzant AK Henryk Fąfara, ps. „Sokolik”,  
który przypomniał tragiczny, ale i bohaterski 
czas okupacji a także uczestników walk z 
niemieckim najeźdźcą. Serdecznie podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się do 

powstania pomnika, członkom Komitetu Ho-
norowego Budowy: Bogusławowi Sitnickiemu 
– przewodniczącemu, Jarosławowi Królickiemu 

i Henrykowi Dłużewskiemu – wiceprzewod-
niczącym, Pelagii Barwickiej, Bolesławowi 
Cetnerowi, Edwardowi Jędrzejczykowi, Halinie 
Jastrzębskiej - Smolaga, Annie Matuszewskiej 
i Wioletcie Krawczyk– członkom komitetu  
a także Halinie Olendzkiej, która wspierała 
inicjatorów pomnika i Grzegorzowi Banasiowi, 
który - jeszcze jako wojewoda świętokrzyski 
- objął patronatem dzieło budowy.

Nastąpił teraz uroczysty moment poświę-
cenia pomnika przez ks. Ryszarda Zaborka 
oraz przecięcia wstęgi i odsłonięcia pomnika, 
w którym uczestniczyli weterani AK, parlamen-
tarzyści z posłem Przemysławem Gosiewskim 

(dojechał w trakcie uroczystości), przedstawi-
ciele władz regionu i gminy.

Wmurowania aktu erekcyjnego w posadę 
pomnika dokonał b. żołnierz AK kpt. Zygmunt 
Pietrzak, ps. „Bekas”.

Następnie podpisano porozumienie, na 
mocy którego opiekę nad pomnikiem przejęła 
młodzież Gimnazjum w Bęczkowie. Podpisy 
pod porozumieniem złożyły m.in.: Pelagia Bar-
wicka – prezes Koła Światowego Związku Żoł-
nierzy AK oraz Zofi a Pałyga – dyrektor szkoły.

Uroczystość zakończył słowno – muzyczny 
program patriotyczny w wykonaniu uczniów 
gimnazjum z Bęczkowa.

Warto podkreślić, iż uroczystość odsłonięcia 
pomnika ku czci żołnierzy AK zaszczycił syn 
słynnego  „Barabasza” – Andrzej Sołtysiak. 

(Kos.)

Na uroczystość przybył syn słynnego 
„Barabasza”- Andrzej Sołtysiak.

Uczestnicy uroczystości w Leszczynach podczas hymnu Polski.

Za chwilę ks. proboszcz parafii 
Leszczyny Ryszard Zaborek poświęci 

pomnik.
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Powiatowe Święto Ludowe

Wierni Ojczyźnie

Na trybunach przedstawiciele gminy Górno.

 

Tegoroczne obchody Powiatowego Święto 
Ludowego odbyły się w Strawczynie, gdzie 
działa prężna organizacja gminna PSL, kie-
rowana przez Marka Gosa – członka Zarządu 
Woj. Świętokrzyskiego. 

Uroczystości zapoczątkowano mszą świętą 
w intencji ruchu ludowego. Jej uczestni-
cy przemaszerowali następnie w barwnym 
korowodzie, z udziałem orkiestry dętej 
z Morawicy, pocztów sztandarowych PSL, 
ludowego zespołu „Macierzanki” z Miedzianej 
Góry oraz licznej grupy zaproszonych gości, na 
stadion gminny, gdzie kontynuowano obchody. 

Uczestników festynu zielonoświątkowego 
powitał prezes ZG PSL Marek Gos. Byli wśród 
nich m.in.: członek NKW PSL Józef Szczepań-
czyk, prezes ZW PSL, marszałek woj. Święto-
krzyskiego Adam Jarubas, posłowie: Mirosław 
Pawlak i Henryk Milcarz, przewodniczący Sej-
miku Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek woj. 
świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, wicewoje-
woda Piotr Żołądek, gospodarze gminy Straw-
czyn z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. Wśród 
licznych gości nie zabrakło dyrektorów insty-
tucji szczebla wojewódzkiego, delegacji gmin 

(z gm. Górno widzieliśmy m.in. radnego Jana 
Zielonkę i sołtysa Stanisława Cedro - na zdję-
ciu) oraz mieszkańców powiatu.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
prezes Zarządu Powiatowego PSL Stefan Pa-
cak, który nawiązał do bogatych tradycji ruchu 
ludowego oraz odniósł się do olbrzymiego 
dorobku PSL w powojennej rzeczywistości. 
Wszystkim członkom organizacji zawsze przy-
świecała idea ludzi wiernych Ojczyźnie, goto-
wych stanąć w jej obronie i w pracy na rzecz jej 
systematycznego rozwoju. Prezes powiatowego 
PSL podziękował działaczom tej organizacji za 
wysiłek w działalności na rzecz regionu i kraju 
oraz złożył im życzenia z okazji święta.

W podobnym duchu zabrzmiały słowa 
kolejnych mówców: Adama Jarubasa i Józefa 
Szczepańczyka.

Po części ofi cjalnej na scenie wystąpiły ze-
społy: „Kielce”, „Jodełki” z gm. Bieliny, „Małe 
Wolanki” oraz Macierzanki” z Miedzianej 
Góry. Program przygotował Wojewódzki Dom 
Kultury.

Zielonoświątkowy festyn w Strawczynie 
zakończył pokaz ogni sztucznych. 

(Kos.)

dokończenie ze strony 1

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach, 5 maja br., odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona ważnemu wydarzeniu sprzed 217 laty, jakim było uchwalenie pierwszej 
w Europie, a drugiej w świecie Konstytucji. 

Obchody Święta 3 Maja

Uroczystość odbyła się z udziałem sztandaru 
szkoły. Z ust małych recytatorów – uczniów klas 
I – V można było usłyszeć całą historię powołania 
uchwały zasadniczej, jaką była i jest Konstytucja. 
Uczniowie zrozumieli, że data 3 Maja 1791 roku 
stanowi chlubną kartę w historii naszego narodu, 
że „waśni zgubą a siła w zgodzie”. Uroczystość 
przygotowały: Ewa Sikora, Wioletta Rubak i Iza-
bela Tomaszewska. 

30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w 
Bęczkowie odbyły się uroczystości poświęcone 
świętom majowym. Przygotowaniem apelu zajęła 
się klasa VI pod opieką p. Agaty Pałys.

Uczniowie na początku odśpiewali hymn pań-
stwowy i hymn szkoły. Następnie uczniowie klasy 
VI recytowali wiersze i odśpiewali patriotyczne  
pieśni. 

342 prace napłynęły na powiatowy etap kon-
kursu wojewódzkiego „Piękna przyroda - zdro-
wy świat”. Jury dokonało ich oceny, a efekty 
twórczości plastycznej uczniów można oglądać 
na wystawie prezentowanej w holu Starostwa 
Powiatowego w Kielcach. 

- Konkurs miał na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 
wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, 
rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, 
zachęcanie do uczestnictwa w działaniach 
mających na celu ochronę i zapobieganie 
dewastacji środowiska naturalnego, rozwijanie 
wśród uczniów zainteresowań problematyką 
ochrony środowiska oraz popularyzację Dnia 
Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska. 
- mówi Dorota Skalska z Wydziału Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach. 

Laureatką wojewódzkiego konkursu 
plastycznego - etap powiatowy -została, 
w grupie wiekowej  10-12 lat, Natalia Kacz-
marczyk ze Szkoły Podstawowej w Leszczy-
nach, gm. Górno, która zajęła III miejsce.
Zwycięzcom konkursu, w każdej grupie 
wiekowej, przyznano nagrody rzeczowe 
w postaci materiałów edukacyjnych oraz sprzę-
tu sportowego, które wręczono 22 kwietnia br. 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 

Konurs rozstrzygnięty

„Piękna przyroda 
- zdrowy świat”

21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Skorzeszycach odbyło się 
przedstawienie teatralne z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Ziemi.

Pod opieką artystyczną Barbary Rubak,  Wio-
letty Rubak i Justyny Raczyńskiej,  w baśniowej 
scenerii, uczniowie klas II-IV pokazali jak Czer-
wony Kapturek w małym lasku „przyrodę ratował 
z potrzasku”. W drodze do swojej babci Kapturek 
sprzątał las z wyrzucanych przez ludzi puszek, bu-
telek, papierów i innych śmieci. Pomagał również 
ptakom, źródełku, drzewom i zwierzętom leśnym, 
robiąc wokoło porządki. 

Na koniec dzieci zaśpiewały piosenkę zachę-
cającą do sprzątania świata, począwszy od najbliż-
szego otoczenia

Po przedstawieniu dyrektor szkoły, zwróciła 
uwagę na konieczność troski o przyrodę.  Jeśli 
zadbamy o Matkę - Ziemię, to będziemy mogli się 
cieszyć jej pięknem, zielenią oraz śpiewem ptaków 
i czystością wód. O tym, czy człowiek będzie żył w 
zgodzie z przyrodą, zależy od niego samego.

W  Szkole Podstawowej w Bęczkowie odbyły 
się obchody Dnia Ziemi, przygotowane przez 
uczniów z klasy III, pod opieką: Małgorzaty Obary 
i Jolanty Gałkiewicz.

Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. 
„Dla Ciebie Ziemio” mówiące o tym jak należy 
szanować przyrodę i dbać o nią. Zaśpiewali pio-
senki ekologiczne oraz recytowali wiersze nawią-
zujące do ekologicznego stylu życia.

Dzień Ziemi
w naszej gminie
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Część tych gruntów jest od lat nieformalnie 
użytkowanych przez byłych właścicieli, którzy 
chcieliby je odzyskać, bądź otrzymać zamiennie 
inne grunty należące od gminy, bo takie było 
przyrzeczenie (nigdy nie dotrzymane) poprzed-
nich władz. Czy jest to możliwe ? – na to pytanie 
usiłowano sobie odpowiedzieć na spotkaniu.

Urząd Gminy reprezentowali: wójt gminy 
Jarosław Królicki oraz  pracownice UG: Barbara 
Wołczyk – kierownik Referatu Budownictwa, 
Helena Jamrożek – kierownik Referatu Rolnic-
twa, obecny był także radny Henryk Klimek, 
który pamięta czasy odkupienia gruntów przez 
ówczesne  władze.

- Ja doskonale pamiętam tamte lata - wspo-
minał radny. Władze wojewódzkie obiecywały 
budowę nowej szkoły w Krajnie, ale potrzebne 
były pod nią grunty. Wspólnie z ówczesnym 
naczelnikiem gminy namawiano rolników do 
ich sprzedaży, obiecując talony na ciągniki 
oraz grunty zamienne po cenach urzędowych. 
Tych obietnic nigdy nie spełniono i dlatego dziś 
należy dawnych właścicieli usatysfakcjonować i 
pójść im na rękę...

Obecni na zebraniu dawni właściciele grun-
tów oraz jego obecni użytkownicy wykazywali 
wielką desperację w odzyskaniu pola lub stwo-
rzenia godziwych warunków jego dzierżawy.

- Moja babcia i mama użytkują te grunty 
już od pół wieku - mówiła jedna z uczestniczek 
zebrania. A przecież jest taki przepis, że po 30 
latach  pole powinno stać się własnością użyt-
kownika na zasadzie zasiedzenia...

- Chcemy odkupić te grunty od gminy po 
cenach urzędowych – mówił inny mieszkaniec 
Krajna.

- Wycyganili od nas grunt, obiecując inny, 
ale nigdy nie dotrzymali słowa – utyskiwała 
mieszkanka sołectwa. Może więc obecne władze 

pomogą nam w odzyskaniu pola ?
Do wniosków tych ustosunkowali się: wójt 

gminy oraz Barbara Wołczyk - kierownik refe-
ratu:

-W listopadzie 2002 roku uprawomocniła się 
decyzja wojewody świętokrzyskiego dotycząca 
komunalizacji tego gruntu – wyjaśniał Jarosław 
Królicki. Gmina jest więc jego formalnym wła-
ścicielem, ale nie może nim dysponować bez 
decyzji zebrania wiejskiego w Krajnie. Moim 
zdaniem problem można załatwić miedzy in-
nymi poprzez wystąpienie do sądu o przejęcie 
gruntu na zasadzie zasiedzenia, jeśli ktoś użyt-
kuje go bez przerwy ponad 30 lat

Deklaruję pomoc administracyjną a także 
prawną naszego radcy prawnego przy załatwia-
niu tych spraw.

Propozycje wójta zostały przyjęte ze zrozu-
mieniem przez uczestników zebrania.

Dodajmy jeszcze, iż frekwencja na zebraniu 
wiejskim w Krajnie nie pozwoliłaby, nawet 
gdyby był taki zamiar, na podjęcie wiążących i 
prawnych decyzji.

Przy okazji wójt poinformował o innych 
sprawach, dotyczących mieszkańców sołectwa 
– o próbach rozwiązania problemów komunika-
cyjnych, o zamiarach związanych z kanalizacją 
tego terenu, o możliwościach usuwania usterek 
- w ramach gwarancji - przy budowie „Malej 
Pętli Świętokrzyskiej a także zaapelował do 
właścicieli nieruchomości o ochronę środowi-
ska i podpisywanie umów z Zakładem Usług 
Komunalnych, lub innymi fi rmami, na wywóz 
odpadów.                                                  (Kos.)

Mieszkanki Krajna w skupieniu słuchały wyjaśnień wójta...

Mieszkanka Krajna Anna Anioł: - 
Wycyganili od nas tę ziemię...

Frekwencja na zebraniu wiejskim w Krajnie nie dopisała...

Wójt gminy Jarosław Królicki udziela 
mieszkańcom wyjaśnień.

Zebranie wiejksie w Krajnie

Jak odzyskać grunty ? 
dokończenie ze strony 1
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Tajemnice dobra, miłości, cierpienia i boskich obietnic pomogło zrozumieć całej spo-
łeczności lokalnej wsi Górno, nie tylko uczniom SP i Gimnazjum w Górnie, misterium 
o życiu, działalności, męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa przygotowane, na pod-
stawie fragmentów z Ewangelii wg św. Mateusza, przez ks. prefekta Łukasza  Zygmunta 
oraz panie katechetki: Jolantę Gawęcką i Jolantę Domagałę.

Misterium o męce Pańskiej
w kościele w Górnie

Motywem przewodnim stała się postać 
celnika Mateusza, grana przez ucznia gim-
nazjum Dominika Suleja, który, jak sam 
wyznawał, zbierał podatki i kusiły go pie-
niądze, których chciał mieć więcej i więcej, 
lecz pewnego dnia Jezus (grał go dostojnie 
Arkadiusz Grzegolec z III klasy gimnazjum) 
powiedział „Pójdź za mną” i celnik zyskał 
nowe imię – Mateusz – „dar Boży”. Począt-
kowo Mateusz kochał tylko bogactwo, które 
przysłaniało mu wszystko, ale Jezus postano-
wił to zmienić, bo w życiu najważniejsza jest 
prawda, której świadectwem była jego męka.

Uczniowie z SP i Gimnazjum w Górnie 
odegrali scenę ostatniej uczty, scenę mo-

dlitwy w Ogrójcu, sąd Arcykapłanów nad 
Jezusem, scenę męki i śmierci. Dominik 
Sulej jako celnik Mateusz pouczał zaś, że 
„nie musisz do końca życia być taki smutny i 
grzeszny. Wyznaj Jezusowi swoje winy, prze-
proś tych, których skrzywdziłeś, a na pewno 
odzyskasz spokój wewnętrzny i twoja twarz 
rozpromienieje radością”. Kierując się tymi 
słowami uczniowie grający współczesnych 
ludzi podeszli do zebranych w kościele 
widzów i podawali im ręce w geście prze-
proszenia, zaś Iwona Gajewska z III klasy 
gimnazjum podziękowała, że  Jezus odmie-
nia życie człowieka, że przemienia Golgotę 
zła i potępienia w Golgotę zwycięstwa.

Potem nastąpiły życzenia „wszystkiego co 
dobre i piękne”, zaś dyrektor Grzegorz Nie-
stój, w imieniu nauczycieli, również przepro-
sił za nasze słabości. Ks. proboszcz Edward 
Kupis dodał zaś, że to samo przesłanie, tak 
aktualne wówczas, niech przemienia ludzkie 
życie i dziś, bo bez Chrystusa, bez jego nauki 
o miłości, nasze życie jest bezsensowne

Montaż multimedialny „Pan wezwał Go 
do siebie” w SP i Gimnazjum w Górnie

Wiele działo się ostatnio w SP i Gim-
nazjum w Górnie, ale nie można pominąć 
montażu multimedialnego „Pan wezwał Go 
do siebie”, który został przedstawiony dla 
upamiętnienia 3 rocznicy śmierci Papieża 
Jana Pawła II i przygotowany przez księdza 
prefekta Łukasza Zygmunta przy pomocy 
Jolanty Gawęckiej. 

Montaż oparto na książce Kardynała Sta-
nisława Dziwisza „Świadectwo” i zaprezen-
towano go uczniom obu szkół, jak również 
powtórzono podczas nabożeństwa w kościele 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Górnie.

Uczestnicy, opiekunowie i jurorzy konkursu. 

Laureat konkursu Adrian Janus ze SP 
w Cedzynie z opiekunkami 

i członkiniami jury.

VII Gminny Konkurs Recytatorski odbył się w Szkole Podstawowej w Leszczynach  
Każda szkoła delegowała na konkurs dwóch uczniów z klas IV – VI. Uczestnicy w ciągu 
pięciu minut prezentowali fragmenty prozy opisujące wybrany zakątek Ziemi Święto-
krzyskiej. 

VII Gminny Konkurs Recytatorski

Strofy poezji...

Jury, w składzie: Dorota Anyż – aktorka 
Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, 
Barbara Raczyńska – kierownik SZOS; Bo-
gusława Bobrowska – lekarz rodzinny i Anna 
Łakomiec oceniało trafność doboru tekstu 
oraz interpretację. Dodatkowe punkty można 
było uzyskać za podkład muzyczny i strój. 

W konkursie wystąpili uczniowie: 
Weronika Waldon i Natalia Opas 
– SP Bęczków, Adrian Janus i Krzysztof 
Krajcarz – SP Cedzyna, Klaudia Sobieraj 
i Katarzyna Rafalska – SP Górno, 

Marcin Krawczyk i Agata Grzegolec 
– SP Krajno, Justyna Kobus i Aleksandra 
Jarosz – SP Leszczyny, Natalia Krzysiek 
i Karolina Rożniakowska – SP Radlin, 
Marta Mochocka i Aleksandra Łygońska 
– SP Skorzeszyce oraz Sylwia Czaja 
i Katarzyna Grzegolec – SP Wola 
Jachowa

W konkursie I miejsce zdobył Adrian 
Janus z SP w Cedzynie, II - Aleksandra 
Jarosz z SP w Leszczynach, III miejsce ex 

aequo Aleksandra 
Łygońska SP Sko-
rzeszyce i Agata 
Grzegolec z SP 
w Krajnie

Wy r ó ż n i e n i e 
zdobył Marcin 
Krawczyk ze SP w 
Krajnie

Konkurs sponso-
rowali: wójt gminy 
Jarosław Królicki, 
Anna i Ryszard 
Łakomiec, Monika 
i Jerzy Snopek, 
Bożena i Piotr Gil, 

Beata i Stanisław Kaczmarczyk oraz Cecylia 
i Edward Pedrycz.

Szkolny Konkurs
Recytatorski
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Skorzeszycach odbył się Szkolny Konkurs 
Recytatorski  zorganizowany przez nauczy-
cieli nauczania zintegrowanego: Barbarę 
Rubak, Ewę Sikorę, Justynę Woźniak  i na-
uczyciela języka polskiego Teresę Ozgę.  

W konkursie zaprezentowali się ucznio-
wie klas I-VI, którzy byli podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe. Dzieci z kas I-III recyto-
wały wiersze Juliana Tuwima, zaś uczniowie 
z klas IV-VI przybliżyli fragmenty prozy opi-
sujące najpiękniejsze zakątki Kielecczyzny.

Jury nagrodziło następujące osoby: Se-
weryn Janus, Weronika Szcześniak (kl. I), 
Zuzanna Rubak, Klaudia Ozga (kl. II), Ange-
lika Sobieraj (kl. III), Kinga Janocha (kl. IV), 
Aleksandra Łygońska, Marta Mochocka (kl. 
V). Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody.
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Prof. dr hab. Henryk Skarżyński na konferencji prasowej w kieleckiej KRUS.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, co trzeci Po-
lak ma problemy ze słuchem, co szóste dziecko w wieku szkolnym ma zaburzenia słuchu. Na tysiąc 
porodów w Polsce rodzi się od 2 do 4 dzieci z poważnymi zaburzeniami słuchu. Wczesne wykrycie 
wady słuchu i zastosowanie odpowiedniego leczenia pozwala uzyskać trwałe efekty w 92 % oraz 
blisko czterokrotnie obniżyć koszty późniejszego leczenia. 

Badania przesiewowe słuchu dzieci wiejskich

Szlaban do świta ciszy

Z badań, przeprowadzonych przez IFPS w 
końcu 2007 roku, w grupie ponad 9 tys. dzieci z 
klas szóstych szkoły podstawowej wynika, że 21,5 
% dzieci ma zaburzenia słuchu, a 28,9 % - szumy 
uszne. Zaburzenia słuchu u dzieci urastają do rangi 
problemu społecznego, z którym należy walczyć. 
Dzieła tego, w środowisku wsi oraz małych miaste-
czek, podjęła się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Instytut Fizjologii i Patologii 
Słuchu.

Niedawno w kieleckim oddziale KRUS odbyła 
się konferencja prasowa na temat programu badań 
przesiewowych  słuchu i głosu u dzieci z pierw-
szych klas szkół podstawowych. Zasadniczym 
celem programu jest wykrycie zaburzeń słuchu i 
głosu, które niekorzystnie mogą wpływać na pro-

ces komunikowania się dziecka w szkole i mogą 
utrudniać jego rozwój. Jest powszechnie wiadomo, 
że konsekwencją nie wykrytych zaburzeń słuchu u 
dziecka jest zaburzona percepcja bodźców słucho-
wych, utrudnienia mowy,  a tym samym ograniczo-
ne są możliwości komunikowania się dziecka w 
szkole. Z kolei wczesne wykrycie zaburzeń słuchu 
u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpo-
wiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych 
oraz profi laktycznych, które prowadzą do złago-
dzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i 
dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim 
dzieciom równych szans rozwoju.

Z inicjatywy KRUS, przy współpracy IFPS, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, samorządów terytorialnych 

oraz szkół, w okresie od marca br. do czerwca br. 
na terenach wiejskich oraz w małych miejscowo-
ściach regionu świętokrzyskiego, będzie reali-
zowany program badań przesiewowych słuchu i 
głosu u dzieci z klas I SP oraz dzieci wskazanych 
przez nauczycieli z klas starszych. 

Program obejmie 503 (wszystkie) szkoły wiej-
skie w naszym województwie, a więc ok.10.000 
uczniów. Badania, za pomocą rewelacyjnego, pol-
skiego sprzętu (audiometru S, który uzyskał wiele 
złotych medali na międzynarodowych targach 
sprzętu medycznego- ostatnio w Paryżu), który 
współpracuje z Internetem. Właśnie za pomocą 
poczty internetowej wyniki badań są przesyłane 
do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Ka-
jetanach k. Warszawy i tam poddane medycznej 
analizie. Wykorzystanie Internetu znacznie zwięk-
sza liczbę badanych dzieci, obniża ich koszty i 
przyspiesza poznanie wyników badań. 

Wyniki negatywne przekazywane będą do 
szkół, które powinny z nimi zapoznać rodziców 
ucznia mającego kłopoty ze słuchem. Dalsza droga 
chorego, to udanie się ze skierowaniem od lekarza 
pierwszego  kontaktu do lekarza specjalisty w 
Świętokrzyskim Centrum Lecenia Zaburzeń Słu-
chu w Kielcach lub Poradni Audiologicznej w Sta-
szowie, którą kieruje lekarz konsultant wojewódzki 
zaburzeń słuchu – dr Grażyna Ogonowska.

Jak poinformowała na konferencji p. doktor 
Ogonowska, w pierwszym tygodniu akcji bada-
niom poddano 1050 dzieci z klas pierwszych. U 
około 20 % przebadanych już stwierdzono niepra-
widłowości, co świadczy o skali problemu.

Warto podkreślić, iż wszystkie dzieci, podda-
wane badaniom przesiewowych słuchu i głosu, 
muszą mięć zgodę rodziców na te badania. Są one 
bezinwazyjne, bezbolesne i niczym nie grożą. Tym 
większe zdziwienie budzi fakt, że niektórzy rodzi-
ce nie wyrażają zgody na te badania, pozbawiając 
swoje dzieci rzadkiej okazji diagnozy słuchu i 
mowy. Najsławniejszy specjalista od zaburzeń 
słuchu w Polsce,  twórca i dyrektor Instytutu Fi-
zjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach - prof. dr 
hab. Henryk Skarżyski, za pośrednictwem mediów, 
zwrócił się do rodziców dzieci, objętych ww. pro-
gramem, o umożliwienie specjalistom przebadania 
ich dzieci. Jest to najczęściej jedyna okazja, by 
stwierdzić, czy dziecko nie jest lub nie będzie upo-
śledzone słuchowo. Dla wielu rodziców będzie to 
jedyna okazja, by postawić swojemu dziecku szla-
ban na drodze do świata ciszy. Trzeba koniecznie 
skorzystać z tej okazji. 

(Kos.)

Zarząd Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Górnie, na posiedzeniu pod-
jął decyzję o przekształceniu GZ 
LZS w Klub Sportowy, który został 
zarejestrowany w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach pod nazwą: Gminny Klub 
Sportowy w Górnie - „GKS Górno” z 
sekcjami: piłki nożnej, siatkowej i tenisa 
stołowego. 

„GKS Górno” jest członkiem Wojewódz-
kiego Zrzeszenia LZS w Kielcach. Skład 
Zarządu Klubu pozostał bez zmian.

Prezes „GKS Górno”
Waldemar Możdżonek

Gminny Klub Sportowy 
powstał w Górnie

Rusza I kolejka Ligi Piłki Nożnej LZS Górno: rozpoczęcie rozgrywek-  25 maja br. 

Rusza Liga LZS
Zgłosiło się do rozgrywek 6 drużyn: 

Bęczków, Cedzyna, Leszczyny, Wola Jacho-
wa, Radlin i Skorzeszyce. Do rozgrywek nie 
przystąpiły Górno i Krajno, ale gdyby udało 
im się zebrać składy, mogą się zgłosić i nad-
robić straconą kolejkę.

Terminarz kolejki: 25 maja br.:
- godz. 14.00:   Leszczyny - Radlin
- godz. 16.00 :  Cedzyna - Bęczków
 - godz. 18.00 : Skorzeszyce - Wola Jachowa

 Wszystkie mecze rozgrywane będą na bo-
isku piłkarskim w Radlinie.

Terminarz pozostałych kolejek zo-
stanie wręczony kapitanom drużyn przy 
okazji rozgrywania pierwszych meczy.
 

Odpowiedzialny za przygotowanie ter-
minarza Mirosław Waldon - radny gminy 
Górno
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Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 
powołano na stanowisko sekretarza po-
wiatu Barbarę Piwnik, zaś funkcję po-
wiatowego rzecznika praw konsumentów 
powierzono Rafałowi Szybie.

Barbara Piwnik – w latach 1984 – 2002 
była nauczycielką oraz dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Radkowicach, następnie 
dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Chęcinach. 
Pełniła także funkcję wiceprzewodniczącej 
Rady Powiatu w I kadencji, w latach 2002 
– 2006 była wicekuratorem oświaty, zaś od 
2006 r. wicedyrektorem Wojewódzkiego 

Domu Kultury w Kielcach. Jest cenioną 
działaczką społeczną, wrażliwą na ludzkie 
sprawy, szczególnie zaś dzieci i młodzieży.

Poprzedni sekretarz powiatu Stefan Stroj-
ny odszedł na emeryturę.

Rafał Szyba – jest absolwentem wydzia-
łów: prawa kanonicznego i prawa Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie. Pracował jako specjalista ds. 
prawnych i windykacji w spółce Tech- Bud w 
Warszawie. Od 2004 r. jest doradca prawnym 
w Chłodni Kielce S.A.

Dotychczasowy rzecznik praw konsu-
mentów Wojciech Chłopek będzie koordyna-
torem radców prawnych Starostwa Powiato-
wego w Kielcach. 

(J.)

Nowe twarze
w powiecie

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
mojej ukochanej 

MAMY
św. pamięci JADWIGI KARYŚ

składam serdeczne 
podziękowania

Elżbieta 
Sańpruch

Zakład Usług Komunalnych w Górnie 
przypomina mieszkańcom gminy o obo-
wiązku posiadania umowy na dostawę 
wody i zrzut ścieków a także podpisania 
umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Obowiązki mieszkańców wynikają z ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i odbiorze ście-
ków. W przypadku braku ww. umów, podlega się 
karze grzywny od. 5.000 do 10.000 zł. oraz karze 
ograniczenia wolności.

Obowiązek odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości gmina przekazała na 
rzecz ZUK.

Właściciele ci, zgodnie z ustawą z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, obowiązani są do udokumentowania, w 
formie umowy, korzystanie z usług wykonywa-
nych przez ZUK lub innej jednostki posiadającej 
zezwolenie na prowadzenie działalności w tym 
zakresie.

A oto cennik usług ZUK:
- cena 1 worka wraz z wywozem odpadów ko-

munalnych wynosi 6 złotych ( z VAT).
Z dniem 1 maja br. ulega zmianie cena wody 

oraz odprowadzania ścieków:
-  cena 1 m. sześc. wody z wodomierza   –  1,61 zł 

( z VAT),
-  cena 1 m. sześc. wody – ryczałt           

–  2,94 zł (z VAT),
-  cena 1 m. sześc. ścieków                       

–  3,21 zł (z VAT)

Komunikat Zakładu
Usług Komunalnych

Umowy - rzecz
konieczna !

9 maja br. w Szkole Podstawowej w Bęczkowie odbyło się przedstawienie z okazji 
Dnia Europy. 

Dzień Europy

L.p. Miejscowoś maj czerwiec lipiec sierpień
1 Cedzyna 12 15 12
2 Leszczyny 17 17 14
3 Radlin 20 19 22 19

4 Krajno (Zagórze, Wymyślona, 
Stara Wieś, Pogorzele) 27 26 29 26

5 Krajno II (Południowa, Parcele, 
Łęki) 29 30 31 28

6 Bęczków 
( Podmąchocice) 23 24 24 21

7 Górno
(Parcele, Zawada, Bór) 3 3 1

8 Wola Jachowa 8 8 5
9 Skorzeszyce 10 10 7

Członkowie Koła Europejskiego, pod 
opieką p. Magdaleny Błaszczyk zabrały 
uczniów naszej szkoły w podróż po stolicach 
Europy. 

Na zakończenie podróży wszyscy wspól-

nie odśpiewali hymn zjednoczonej Europy 
- ,,Odę do Radości”.

Na zdjęciu: Uczniowie SP w Bęczko-
wie - wykonawcy spektaklu z okazji Dnia 
Europy.

Harmonogram wywozu śmieci

Uwaga: ZUK będzie zbierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na pusty worek. Pro-
simy o wystawienie worków poza posesję o godz.: 7.30.


