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 Zaprzysiężenie nowej radnej
Anety Dudzik.

Z czym dziś kojarzą się tradycje 
Świąt Wielkanocnych ? Chyba głów-
nie z pisankami, święconym, babką, 
mazurkiem, śmigusem - dyngusem. 
Tymczasem polska tradycja ludowa 
stworzyła wiele niezwykle ciekawych 
obrzędów, niestety, dziś częściowo lub 
całkowicie zapomnianych... Kto dzisiaj 
wie, że w niektórych rejonach naszego 
kraju w Poniedziałek Wielkanocny 
matki symbolicznie biły dzieci gałązką 
brzozy lub...agrestu. 

Wielkanocne 
obyczaje...

dokończenie na stronie 4

Z sesji Rady Gminy

Zaprzysiężenie nowej
 radnej - Anety Dudzik
Uchwalenie Programu 

Usuwania Azbestu
Złożenie ślubowania przez nową radną 

Anetę Dudzik z Cedzyny, uchwalenie Pro-
gramu Usuwania Azbestu oraz zatwier-
dzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków, to głów-
ne tematy, jakie rozpatrywali radni na ko-
lejnej sesji Rady Gminy - 17 marca br.

Obrady otworzył przewodniczący rady 
Jan Sikora, witając jej uczestników z wójtem 
Jarosławem Królickim.  Miłym akcentem 

dokończenie na stronie 2
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Z sesji Rady Gminy

Zaprzysiężenie nowej radnej - Anety Dudzik
Uchwalenie Programu Usuwania Azbestu

Przypomina się, że do końca marca br. 
można składać wnioski o zwrot akcyzy za 
zakupiony olej napędowy.

Stosowne dokumenty należy składać 
w pok. nr 8 UG,  w godzinach pracy Urzędu 
Gminy.

Zwrot akcyzy !

sesji było wręczenie przez Jacka Piróga zaświad-
czenia nowej radnej Anety Dudzik o obsadzeniu 
mandatu (bez głosowania z powodu jednej tylko 
kandydatki na tę funkcję) oraz złożenie przez 
radną ślubowania. Zaprzysiężenia radnej dokonał 
przewodniczący Rady Gminy, odczytując rotę 
ślubowania, którą  radna potwierdziła słowem: 
„ślubuję”! Po tej ceremonii Aneta Dudzik przyjęła 
gratulacje od radnych, sołtysów oraz wójta gminy.

Po przyjęciu  porządku obrad, radni przeszli do 
jego realizacji. Rozpoczęto od  Programu Usuwa-
nia Azbestu, opracowanego przez fi rmę „Ekokon-
sulting” z Bielsko Białej. Szeroko omówił go jeden 
ze współautorów programu Tomasz Giza.

- Jest to niezbędny dokument – stwierdził 
mówca – by gmina mogła się ubiegać o dotacje na 
usuwanie azbestu. 

Program zawiera informacje m.in. o procedurze 
usuwania azbestu oraz o możliwości skorzystania 
z dotacji, dzięki której usunięcie azbestu (demontaż 
eternitowych dachów) oraz jego unieszkodliwienie 
(odbiór z posesji zarządcy nieruchomości, transport 
i utylizacja) może się odbyć na koszt gminy, która 
skorzysta z dotacji Banku Ochrony Środowiska 
w wysokości 40 % kosztów tej operacji.

Przedstawiciel „Ekokonsultingu” podkreślił, 
iż o dotację może ubiegać się zarządca posesji, 
u którego gmina dokonała inwentaryzacji azbestu 
- w 2004 roku - i znalazł się on w specjalnym wy-
kazie w Urzędzie Gminy. Następnie musiał złożyć 
w gminie odpowiedni wniosek (do 15 marca br.) 
o usunięcie azbestu z posesji. Czynności tej może 
dokonać tylko i wyłącznie wyspecjalizowana fi r-
ma, wyłoniona przez gminę w drodze przetargu. 
Tomasz Giza ostrzegł jednocześnie przed samo-
wolnym zdejmowaniem eternitu z dachu. Dokona-
nie takiej czynności nie tylko pozbawia zarządcę 
nieruchomości dotacji, ale może skutkować także 
karą administracyjną.

Radni nie otrzymali odpowiedzi na pytanie: 
co zarządca nieruchomości ma zrobić z eternitem 
zdjętym z dachu, lecz nie zinwentaryzowanym 
przez komisję Urzędu Gminy (takie przypadki 
miały miejsce). Przewodniczący rady Jan Sikora 
wyraził zaniepokojenie, że nie rozwiązanie tego 
problemu spowoduje powstawanie „dzikich” wy-
sypisk eternitu na terenie gminy...

Mimo tych kontrowersji, radni przyjęli pro-
gram jednogłośnie.

Rada zatwierdziła następnie taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, 
które przedstawił na sesji kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych Marek Kitliński. Ich podwyż-
ka związana jest ze wzrostem kosztów energii (30 
% + kolejne 20 % w maju – dla zakładów), podatku 
komunalnego od tzw. majątku, wykorzystywanego 
przez ZUK, itp. Nowe stawki obowiązywać będą 
od maja br. (opublikujemy je w następnym nume-
rze „Gołoborza”).

Radni przyjęli także uchwały w sprawach:
- nieodpłatnego nabycia działki w Górnie Parce-

lach pod drogę gminną, 
- wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy – ak-

tualizacja z nowymi 

przepisami prawnymi,
- zmian w budżecie gminy – zwiększono do-

chody o 765.667 złotych z tytułu otrzymania 
dotacji oświatowej,

- procedury uchwalania budżetu gminy - z termi-
nami zgłaszania wniosków do budżetu,

- przyjęcia porozumienia z gm. Bodzentyn 
dotyczącego zasad korzystania osób niepełno-
sprawnych z tej gminy z usług Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Woli Jachowej. 
Wójt gminy złożył następnie informację o swo-

jej działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 
31 stycznia do 17 marca br. Mówił o wydanych 
zarządzeniach dotyczących m.in.: opracowania 
układu wykonawczego 
do uchwały budżeto-
wej, zmian w budżecie 
gminy, zwolnienia 
mieszkańców Krajna 
z obowiązku opłaty za 
wymianę dowodów 
osobistych (z błędem 
w nazwie), podkreśla-
jąc jednocześnie, że 
dokumenty te nadal są 
ważne. Poinformował 
radnych: 
- o rozmowach z mar-

szałkiem wojewódz-
twa oraz wojewodą 
na temat inwestycji 
w gminie, m.in. 
budowie oczysz-
czalni ścieków 
w Skorzeszycach oraz kanalizacji w kolejnych 
sołectwach,

- o przywróceniu dwóch kursów autobusowych 
PKS dla mieszkańców Krajna Zagórze,

- o problemie odbioru odpadów w gminie i wzro-
stu kosztów za tę usługę (do 6 zł za worek),

- o konserwacji oświetlenia – będzie umowa 
z nowym usługodawcą – ZE z Daleszyc,

- o wybudowaniu nowego szamba przy gimna-
zjum w Górnie i planowanych konsekwencjach 
wobec wykonawcy poprzedniego, „spartaczo-
nego” szamba,

- o planach uruchomienia boiska gminnego w 
Górnie,

- o wynikach kontroli Regionalnej Izby Obra-
chunkowej – która nie stwierdziła rażących 
błędów w gospodarowaniu mieniem gminy 
(było tylko kilka zaleceń).
Po tej informacji przewodniczący komisji Rady 

Gminy złożyli sprawozdania z prac w 2007 roku, 
po czym radni i sołtysi przekazali swoje interpela-
cje i wolne wnioski Głos zabrali: Janusz Bednarz, 
Aneta Dudzik, Jerzy Janus, Henryk Klimek,  Mał-
gorzata Stępnik, Emil Machul, Jan Sikora, Piotr 
Gil, Andrzej Czaja i Mirosław Delekta, podnosząc 
problemy swoich sołectw oraz gminy. Dotyczyły 
one m.in.: odpłatności za odbiór odpadów, przy-
wrócenia na posesjach pojemników metalowych (z 
możliwością ich zakupu przez właścicieli posesji), 
konieczności remontu dróg gminnych i powia-
towych, ustawienia przystanku autobusowego w 
nowo zbudowanej zatoce, w Cedzynie, zasypania 

wykopu po awarii wodociągowej w Krajnie Parce-
le, szybkiego uruchomienia kursów autobusowych 
dla mieszkańców Krajna Zagórza, konieczności 
oświetlenia placu przed przedszkolem w Sko-
rzeszycach oraz przystanku w Woli Jachowej, 
ustawienia koszy na przystankach autobusowych, 
umocnienia rowu (w okolicach transformatora) 
w Skorzeszycach, oznakowania niebezpiecznego 
zakrętu w Leszczynach.

Do problemów tych ustosunkowali się: wójt 
gminy, wicewójt oraz kierownik ZUK, obiecując  
eliminację niedociągnięć, jeśli będzie to leżało w 
gestii UG.(szczegóły w protokóle z sesji). Na tym 
obrady zakończono.                                     (Kos.)
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 Radni przyjmują program usuwania azbestu z gminy.

Aneta Dudzik – nową radną 
Mieszka w Cedzynie, gdzie wraz z mężem pro-

wadzi działalność gospodarczą, matka dwojga dzieci. 
Jest ratownikiem drogowym, wiceprezesem Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Gminy Górno oraz prezesem 
Stowarzyszenia na Rzecz  Rozwoju „Nowa Cedzyna”, 
posiada licencję krótkofalowca (pasmo 2 m).

W przeszłości uprawiała lekkoatletykę oraz karate 
– posiada żółty i zielony DAN.

Główne cele, jakie pragnie realizować jako radna, 
to m.in.: doprowadzenie do rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Cedzynie oraz zagospodarowanie placu 
po starej szkole w tej miejscowości, urządzenie tere-
nów nad zalewem w Cedynie, integracja mieszkań-
ców w celu poprawienia wizerunku Cedzyny. Dążyć 
będzie także do wybudowania chodników w Cedzynie 
Andżelice oraz Cedzynie Górze.

Jest aktywną działaczką społeczną. Ma wielką sa-
tysfakcję z tytułu przebudowy odcinka drogi krajowej 
nr 74 przez Cedzynę, o co zabiegała przez wiele lat. 
Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie poprawiło się 
bezpieczeństwo na tej drodze.
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Apel „Solidarności”
Do radnych powiatu kieleckiego

Jako przedstawiciele rolników powiatu kieleckiego, wyrażamy stanowczy sprze-
ciw  wobec likwidacji szkoły rolniczej w Podzamczu Chęcińskim. Likwiduje się szkołę 
z 85-letnią historią; szkołę, która spełniała ważną rolę w środowisku wiejskim i która 
wykształciła ponad siedem tysięcy absolwentów.

Do 1998 roku szkoła była w rękach Minister-
stwa Rolnictwa i miała się dobrze. Kształciła w 
różnych zawodach (związanych bezpośrednio lub 
pośrednio z branżą rolniczą). W 1999 szkołę prze-
jęło Starostwo Powiatowe i od tego roku zaczęło 
się powolne niszczenie placówki.

W 2003 roku podjęto uchwałę o stopniowej 
likwidacji szkoły. Przestano ją promować, nikt 
nie zabiegał o uczniów. Totalny brak informacji 
o wyżej wymienionej instytucji spowodował 
coraz to mniejszy nabór. W 2007 roku grupa za-
rządzająca w powiecie, podczas posiedzenia Rady 
Powiatowej, przegłosowała uchwałę o zamknięciu 
placówki. Powód - brak naboru!

Pytamy, więc:
-  Dlaczego nie przekazano szkoły do Minister-

stwa Rolnictwa ?; 
- Dlaczego nie starano się o dotację w ramach 

EFS na dokształcanie młodzieży wiejskiej ?;
- Dlaczego tak poważnej sprawy nikt nie kon-

sultował za związkami zawodowymi rolników  
oraz reprezentantami środowiska wiejskiego (gmi-
ny, sołectwa) ?;

- Dlaczego ponad stu uczniów przeniesiono do 
Chęcin, choć na zajęcia praktyczne dojeżdżają do 
Podzamcza ?

Brak odpowiedzi na powyższe pytania bliscy 
mieszkańcy szkoły sumują stwierdzeniem: „Jeśli 
nie wiesz o co chodzi, to znaczy, że chodzi o kasę” 
i dodają, że majątkiem tej szkoły jest ziemia, na 
której ona stoi.

Działania w ramach Planu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 wymagają od 
młodych rolników przejmujących gospodarstwa 
lub tych, którzy chcą skorzystać z programów 
unijnych ukończenia szkoły rolniczej. Jeżeli ta-

kiego wykształcenia benefi cjent nie posiada musi 
podpisać zobowiązanie wobec ARiMR, iż w ciągu 
kilku kolejnych lat uzupełni wykształcenie.

Na rok szkolny 2007/08 nie przyjęto żadnego 
ucznia. 

Budynek w Chęcinach, do którego przenie-
siono nadal uczęszczających uczniów nie spełnia 
wymogów, gdyż nie ma odpowiedniego zaplecza 
i nie jest przystosowany do prowadzenia tego typu 
zajęć (nie wspominając już o odpowiedniej kadrze 
dydaktycznej).

Z informacji, jakie posiadamy wynika, iż 
osiemdziesiąt procent radnych powiatowych po-
chodzi ze środowiska wiejskiego. Dziwi nas, więc 
decyzja o zamknięciu placówki.

Startując do wyborów, członkowie rady zapew-
niali, że nie zaniechają starań dotyczących rozwoju 
wsi. A przecież odpowiednia edukacja rolnicza 
jest kluczowym elementem wspomagającym ten 
rozwój.

Domagamy się, więc bezzwłocznych działań w 
celu przywrócenia dalszego funkcjonowania Szko-
ły Rolniczej w Podzamczu Chęcińskim.

 NSZZ RI Solidarność Zarząd Gminny 
w Górnie

        z up.  Cecylia Jasińska
 
P.s . Apel „Solidarności” popiera wójt gminy 

Górno Jarosław Królicki, absolwent szkoły rolni-
czej w Podzamczu Chęcińskim.

Ekspresowy wylot
Jest decyzja o budowie drogi nr 74: Kielce - Cedzyna

Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący uzyskania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wylot wschodni z Kielc drogi 
ekspresowej nr 74 na odcinku Kielce (od ul. Warszawskiej) do Cedzyny”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 
drogi klasy S, w ciągu drogi krajowej nr 74. 
Początek projektowanego odcinka drogi eks-
presowej nr 74 będzie na skrzyżowaniu ul. 
Warszawskiej z ul. Świętokrzyska a koniec 
w miejscowości Cedzyna na połączeniu z 
istniejącą drogą krajową 74.

Projekt obejmuje budowę dwujez-
dniowego odcinka drogi ekspresowej 
o długości 6771,27 m o szerokości pasa ru-
chu 3,5 m oraz:
• węzeł drogowy typ „karo” (tunel pod 

istniejącym skrzyżowaniem) ul. Święto-
krzyskiej z Al. Solidarności,

• kładka dla pieszych,
• wiadukt drogowy z ciągiem pieszo-

jezdnym dla obsługi obiektów Akademii 
Świętokrzyskiej,

• pętlę autobusową przy ul. Żytniej,
• wiadukt nad drogą powiatową nr 0312T,
• wiadukt w ciągu drogi w miejscowości 

Cedzyna Górna,
• most nad rzeką Lubrzanką,
• skrzyżowanie typu „rondo” włączenie do 

istniejącej drogi krajowej nr 74,
• drogi dojazdowe obsługujące przyległe 

tereny.
Inwestycja prowadzona będzie przez 

kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. Dzięki tej inwestycji 
skończą się korki na wąskiej i „dziurawej” 
ul. Sandomierskiej, która stanowi obecnie 
jedyny wylot drogi nr 74 z Kielc w stronę 
Cedzyny. Inwestycja przewiduje m.in. budo-
wę mostu na Lubrzance i drogi obsługujące 
okoliczne tereny. W Cedzynie, u zbiegu no-

wego wylotu i istniejącej już drogi nr 74,po-
wstanie rondo.

Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad wykupiła już niemal 
w całości tereny gminne pod drogę, opóź-
niony jest wykup terenów na terenie miasta, 
co miały uczynić władze Kielc. Obecnie 
nastąpiła zmiana decyzji: tereny te również 
wykupi GDDKiA. Następne przedsięwzię-
cia, to: otrzymanie decyzji lokalizacyjnej, 
pozwolenia na budowę i przetarg na wyko-
nawstwo robót.

Budowa wylotu ma być przyspieszona, 
inwestycja będzie realizowana zgodnie z tzw. 
specustawą drogową, pozwalającą na prowa-
dzenie prac równolegle z wykupami terenów 
pod drogę.. (J.)

Korki są zmorą kierowców jadących ul. Sandomierska,  w stronę Cedzyny.
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Punkt Obsługi
Interesanta służy pomocą

Nowa inicjatywa UG

Wielkanocne obyczaje...

Na polskiej wsi wiosna i Wielkanoc były 
tak naprawdę początkiem roku, gdyż wtedy 
rozpoczynał się okres wegetacyjny, natura 
budziła się do życia. Wynikało to z ogromnego 
przywiązania chłopów do ziemi, życia zgodnie 
z rytmem przyrody. Nawet życzenia składane 
sobie na Wielkanoc były naturalnie traktowa-
ne, jako życzenia noworoczne...

Wszystko zaczynało się od początku...
Wiosna zaczynała się wraz z Niedzielą Pal-

mową. Następowały wtedy obchody z gaikiem, 
kurem, wózkiem i pasyjką. Wszyscy wypowia-
dali życzenia i oracje. Miało to symbolizować 
wyrzucanie ze wsi zła, chorób i zimy. 

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu w 
niektórych rejonach do dzisiaj jest nawet zwy-
czaj wynoszenia i topienia śmieci, Marzanny 
(kukły odzianej w kobiece stroje). Czynności 
wykonywały dorosłe dziewczęta. Zaraz potem 
wnosiły do wsi gaik, maik, nowe latko, wierz-
chołek lub gałąź sosny albo świerka. Miało 
to przywołać wiosnę z całą jej wegetacją i 
płodnością.

 Niezwykle interesujący był zwyczaj cho-
dzenia z kogutem tzw. KUREM po całej wsi 
grup obrzędowych chłopców, śpiewających 
pieśni o Męce Chrystusowej oraz proszących 
o podarek zwany DYNGUSEM. Początkowo 
zwyczaj ten przywoływał wiosnę. Później ta 
funkcja uległa zmianie – parobcy z kurem 
odwiedzali te domy, w których były panny na 
wydaniu. Śpiewali wtedy –

               
,,Pani gospodyni, dajcie nam sześć groszy, 
  puścimy kokota do waszej kokoszy.’’

W Wielką Sobotę w koszach lub też na 
talerzach zdobionych różnorodnymi wzora-
mi ludzie święcili pokarmy. Wkładano tam: 
ser, masło, kiełbasę, szynkę, chrzan, chleb, 
baranka i - oczywiście - barwne pisanki. Te 
ostatnie odgrywały znaczącą rolę – dziewczęta 
ofiarowywały je  kawalerom, którzy w ,,Lany 
Poniedziałek’’ przyszli je oblać. Dzieci bawiły 
się pisankami, staczając je po pochyłościach 
lub uderzając czubkami jedną o drugą .

Święcone spożywane było w Niedzielę 
Wielkanocną, dzielono się jajkiem, składając 

sobie nawzajem życzenia. To czas, w którym 
wszyscy siedzieli  głównie w domach i co naj-
istotniejsze – nie wykonywali żadnych prac.

Poniedziałek Wielkanocny wiązał się z ob-
rzędami śmigusa lub dyngusa, cała wieś brała 
w nich udział. Chłopcy polewali dziewczęta 
wodą, a jeżeli któraś z nich nie została oblana, 
był to wyraz społecznej dezaprobaty. Po wsiach 
chodziły grupki młodzieży, śpiewające pieśni 
o Zmartwychwstaniu i składające życzenia 
gospodarzom. Oblewali wszystkich wodą 
i uderzali rózgą. Chłopcy upominali się 
o dyngus, czyli okup, który gospodarze dawali 
im chętnie, byleby tylko uchronić się od ob-
lania lub uderzenia. Najczęściej bito się zie-
lonymi  gałązkami, najczęściej brzozy, która 
symbolizowała siły witalne. W całej Polsce 
(z wyjątkiem północnych i północno-wschod-
nich krańców) matki uderzały dzieci gałązka-
mi brzozy lub ... agrestu, wypowiadając przy 
tym słowa ,,Boże rany’’.

Choć onegdaj Święta Wielkanocne nie były 
obchodzone z  takim jak obecnie przepychem, 
to ludzie przeżywali je o wiele głębiej. Na dru-
gim planie znajdowały się dobra materialne, 
te, którymi teraz tak się upajamy. Wszystkie 
przygotowania były w zasadzie symbolem 
przyjścia czegoś nowego... A te piękne zwycza-
je - szkoda, że powoli zanikają, bo to niezwy-
kłe cząstki naszej tradycji ludowej...

dokończenie ze strony 1

W końcu lutego br., na parterze Urzędu Gminy w Górnie, otwarto Punkt Obsługi 
Interesanta, który jest częścią Gminnego Centrum Informacji. Klientów UG przyjmuje 
i wszelkich informacji udziela Magdalena Skowron.

- Każdy interesant – informuje p. Magda-
lena – otrzyma u nas dokładną  informację, 
jak i gdzie załatwić sprawę, jakie dokumenty 
potrzebne będą do jej załatwienia. U nas np. 
można pobrać wnioski na wymianę dowodu 
osobistego, czy zgłoszenie identyfi kacyjne do 
Urzędu Skarbowego. Tutaj można także kse-

rować potrzebne dokumenty (0,5 zł za stronę 
A-4). Jeśli będzie taka potrzeba, pomożemy 
napisać CV (życiorys) czy list motywacyjny 
do pracodawcy. Zajmujemy się także pośred-
nictwem pracy, pomagamy w wyszukiwaniu 
ofert pracy (obok punktu wisi tablica z ofer-
tami). Udzielamy także informacji o kursach 

kwalifi kacyjnych. Na 
przykład, do polowy 
marca przyjmowa-
liśmy zgłoszenia 
na bezpłatny kurs 
obsługi maszyn bu-
dowlanych – zgłosiło 
się 15 osób...

Punkt Obsługi In-
teresanta czynny jest 
w godzinach pracy 
Urzędu Gminy.

Na zdjęciu: Mag-
dalena Skowron 
udziela informacji 
jednemu z miesz-
kańców gminy.

Jak zabezpieczyć 
mieszkanie ?

Dzielnicowy radzi

Twoje mieszkanie powinno być bezpieczną 
przystanią, miejscem wypoczynku, domowym 
ogniskiem. Zastanów się jednak i pomyśl, czy
i w jaki sposób poczucie bezpieczeństwa we wła-
snych, czterech ścianach można zwiększyć ? Czy 
uczyniłeś już wszystko dla siebie i swoich najbliż-
szych, by mieszkać bezpiecznie ?
- Czy wiesz, kto z twoich znajomych posiada 

telefon ?
- Czy znasz jego numer ?
- Czy znasz gospodarza domu ?
- Czy w razie zagrożenia możesz na niego liczyć ?
- Czy drzwi twojego mieszkania są zabezpieczone ?
- Czy drzwi balkonowe i okna są utrudnieniem do 

wejścia do 
mieszkania z zewnątrz ?
- Czy klucze od mieszkania nosisz zawsze w bez-

piecznym miejscu ?
- Czy, przebywając w mieszkaniu, pamiętasz o zamy-

kaniu drzwi na 
zatrzask lub klucz ?
- Czy pomyśleliście z sąsiadami o zamontowaniu 

domofonu ?
- Czy oszczędności przechowujesz na koncie banko-

wym ?
- Czy biżuteria jest należycie przechowywana ?
- Czy ubezpieczyłeś mieszkanie na wypadek włama-

nia ?
- Czy wypełniłeś tabelkę ze spisem numerów fabrycz-

nych cenniejszych 
przedmiotów ?
- Czy, wychodząc z mieszkania, pamiętasz o zamknię-

ciu okien i drzwi ?
- Czy masz czas i ochotę na czytanie w prasie ostrze-

żeń oraz porad 
prewencyjnych z cyklu: „Dzielnicowy podpowiada”, 

„Kronika policyjna”, „Porady dzielnicowego” itp.?
- Czy wyciągasz z nich wnioski ?

Mamy nadzieję, że na większość tych pytań padła 
odpowiedź twierdząca. 

Każdy z nas powinien sam nauczyć się dbać o 
swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz wpoić to naj-
bliższym, zwłaszcza dzieciom. Zaoszczędzisz tym 
dramatów i zapobiegniesz stratom !
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W Szkole Podstawowej w Górnie 
odbyły się kolejne eliminacje do Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej cieszy się dużym zainteresowaniem 
młodzieży, w szkołach przeprowadzane są naj-
pierw wstępne eliminacje, a następnie najlepsze 
trzy – cztery osoby z każdej szkoły biorą udział w 
konkursie na szczeblu gminnym. 

Jest o co walczyć: odtwarzacze DVD, mini 
wieże CD, itp. Jak powiedział członek jury Paweł 
Łacisz, gmina Górno kasuje pod tym względem 
wszystkie inne gminy – tu nagrody są, krótko 
mówiąc slangiem młodzieżowym, mocno „wy-
pasione”. Dzieje się tak dzięki wójtowi gminy 
Jarosławowi Królickiemu, który funduje cenne 
nagrody uczestnikom turnieju.     

W tym roku jury w składzie: Paweł Łacisz, 
Edyta Soboń, Stanisław Synowiec Wiesław Kaleta 
wytypowali najlepszych w turnieju: 

W grupie szkół podstawowych: I miejsce 
– Damian Dybka – SP Skorzeszyce, II – Andrzej 
Gołuch – SP Wola Jachowa, III – Arkadiusz 
Chochoł – SP Wola Jachowa.

W grupie szkół gimnazjalnych: I miejsce 
– Patryk Ozga – Gimnazjum Wola Jachowa, II 
– Arkadiusz Grzegolec – Gimnazjum Górno, III – 
Wojciech Łakomiec – Gimnazjum Wola Jachowa. 

240 tysięcy zł
na potrzeby straży

Posiedzenie Zarządu OSP

Wójt gminy Jarosław Królicki spo-
tkał się, 22 lutego br.,  z Zarządem OSP 
z terenu naszej gminy. Omówione zostały 
ważne sprawy budżetowe. Wójt poinfor-
mował zebranych o pomocy fi nansowej 
dla wszystkich jednostek OSP na ich 
utrzymanie. 

W tym roku budżetowym przewidziano na to 
środki w wysokości 180 tyś. zł. Oprócz tego, za-
bezpieczono dodatkowo 60 tyś zł na doposażenie 
i dostosowanie wozu bojowego z Woli Jachowej do 
obowiązujących obecnie wymogów technicznych. 

Na zebraniu zarządu zajęto się również sprawą 
organizacji zawodów strażackich w bieżącym roku, 
jak też potrzebą uzupełnienia niezbędnego sprzętu 
do wykonywania akcji ratowniczo – gaśniczych. 

Ustalono też, iż na obóz młodzieżowy do Ja-
rosławca, nad Morzem Bałtyckim, w pierwszym 
turnusie na początku lipca 2008 roku, zostanie 
skierowanych siedmiu członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej

Członkowie Zarządu OSP zwracają się do 
mieszkańców gminy o przekazywanie 1% podat-
ku dochodowego za 2007 rok, na rzecz jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. To bardzo szczytny 
cel, a każda pomoc fi nansowa jest niezbędna dla 
prawidłowego funkcjonowania jednostek strażac-
kich

Duża wiedza i...
„wypasione” nagrody

Ogólnopolski Turniej
wiedzy Pożarniczej

To nakaz
administracyjny !

Większość mieszkańców nie podpisała
umów na wywóz śmieci

L.p. Miejscowoś marzec kwiecień
1 Cedzyna 13 10
2 Leszczyny 18 15
3 Radlin 20 17

4 Krajno I (Zagórze, Wymyślona, 
Stara Wieś, Pogorzele) 27 24

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

6 Bęczków (Podmąchocice) 25 22
7 Górno (Parcele, Zawada, Bór) 4 1
8 Wola Jachowa 6 3
9 Skorzeszyce 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.

Harmonogram odbioru 
śmieci

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

Jak już informowaliśmy, od września ub. 
roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Gór-
nie podpisuje umowy z właścicielami posesji 
na odbiór odpadów. Na 2620 nieruchomości 
w gminie, umowy z ZGK podpisało tylko 
1900 ich właścicieli. Część mieszkańców 
Cedzyny, Leszczyn i Radlina zawarła umo-
wy z kieleckim Miejskim Przedsiębiorstwem 
Oczyszczania. Mimo to, szacuje się, że prze-
ważająca część właścicieli nieruchomości 
umów takich, mimo nakazu administracyjne-
go, nie podpisało.

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

Koszt odbioru 1 worka odpadów sprzed 
posesji wzrośnie od 1 kwietnia br., z przy-

czyn niezależnych od gminy, do 6 zł (worek 
przekazywany jest bezpłatnie przez ZGK). 
To tylko część kosztów usuwania śmieci 
z gminy, albowiem z budżetu dokłada się  do 
tego przedsięwzięcia ok.100 tys. zł rocznie.

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

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

(J.)
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Kto czyta, ten wie !

Tylko  10 dni pozostało do wymiany 
dowodu osobistego. Jak powszechnie wia-
domo, ważność dowodów tzw. książeczko-
wych kończy się z upływem marca br. Kto 
nie będzie dysponował dowodem kartoni-
kowym, ten praktycznie nie będzie mógł 
załatwić żadnej sprawy urzędowej.

Problemy mogą wystąpić np.: przy reje-
stracji pojazdu, załatwianiu spraw gruntowych, 
w bankach. Dodajmy, że prawo przewiduje sankcje 
wobec osób, które nie będą posiadały aktualnego 
dowodu osobistego. Organa, które mają prawo 
legitymować obywateli, np. policja, może skiero-
wać sprawę do sądu, a osoba, mająca stary dowód, 
może być ukarana grzywną.

Jak informuje Łucja Nowak – zastępca kie-
rownika USC, na koniec lutego br. wniosków 
o wymianę dowodu nie złożyło w gminie  168 osób. 
Są to głównie ludzie starsi, osoby przebywające za 
granicą oraz tzw. margines społeczny. Ciekawostką 
jest fakt, że w UG oczekuje na właścicieli blisko 
200 nowych dowodów osobistych. To dziwne, że 
ich właściciele potrudzili się o złożenie wniosków, 
dokonali opłaty skarbowej, a teraz nie mają czasu, 
by dokument tożsamości odebrać...

Na zdjęciu: Łucja Nowak z UG prezentuje 
nie odebrane dowody osobiste, apelując do ich 
właścicieli o wizytę w urzędzie...

Wymień i odbierz 
dowód osobisty

Nie czekajmy do
ostatniej chwili

Urząd Stanu Cywilnego w Górnie, po-
dobnie jak w latach poprzednich, także 
i w tym roku organizować będzie obchody 
50 - lecia pożycia małżeńskiego w naszej 
gminie, połączone z wręczeniem medali 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Kierownik USC zwraca się do „złotych” 
jubilatów,  aby zechciały zadeklarować swój 
udział w tym wydarzeniu. Dotyczy to par, 
które zawarły związek małżeński w latach: 
1958 1959 r. 

Z uwagi na złożoność procedury przy-
gotowania Jubileuszu, w tym obowiązku 
terminowego wytypowania małżeństw do 
odznaczenia przez Prezydenta RP, zgłoszenia 
należy kierować w trybie pilnym do USC 
w Górnie. 

Ważne dla „złotych” 
Jubilatów !

W hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii 16 marca br. odbył się Gminny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, w którym udział wzięło 
11 zespołów, zrzeszonych w LZS.

Pod takim hasłem uczniowie w Szkole Podstawowej w Bęczkowie podsumowali 
pierwszy semestr roku szkolnego 2007/2008.

Z tej okazji, w szkole odbył się uroczysty 
apel, na którym uczniowie klasy pierwszej, 
pod opieką pani Jolanty Gałkiewicz i pani 
Jolanty Janyst, wykonali przedstawienie 
pt ,, Kopciuszek” oraz zostali uroczyście 
przez dyrektor Elżbietę Kasperek pasowani 
na czytelnika naszej biblioteki szkolnej. 
Złożyli obietnicę, że będą szanować książki 
i dbać o nie, aby jak najdłużej służyły im i 
innym uczniom w naszej szkole. Uczniowie 
klasy pierwszej dostali pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki.

Podczas apelu, dyrektor szkoły wręczyła 

nagrodę uczniowi semestru, którym została 
uczennica klasy VI Magdalena Iwańska.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział 
w konkursach, olimpiadach oraz reprezen-
towali naszą szkołę na zewnątrz zostali 
również przez panią dyrektor nagrodzeni 
i wyróżnieni.

Na zdjęciach: Uczennica semestru – Mag-
dalena Iwańska z paniami: dyrektor szkoły 
i wychowawczynią, obok: Dyrektor Elżbieta 
Kasperek dokonuje pasowania najmłodszego 
czytelnika.

 

LZS Wola Jachowa najlepszy !
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej

Zespoły podzielono na grupy, których zwycięz-
cy zmierzyli się w półfi nale a następnie w fi nale. 
Do fi nału dotarły dwie 5-osobowe drużyny: LZS 
Wola Jachowa oraz LZS Radlin. Po zaciętym po-
jedynku zdecydowane zwycięstwo (3 : 0) odniosła 
drużyna z Woli Jachowej i ona zdobyła Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy. Zespól zagrał w 
składzie: Krzysztof Kowalczyk – kapitan, Woj-
ciech Pióro – bramkarz, Arkadiusz Stępień, Stani-
sław Parszewski, Sebastian Satro, Sławomir Czaja 
oraz Bogusław Olejarczyk. W meczu o trzecie 
miejsce Leszczyny wygrały z Bęczkowem 2 : 1.

Drugi i trzeci zespół otrzymały puchary ufun-
dowane przez przewodniczącego nowo wybranego 
Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS Waldemara 
Możdżonka. Trzy pierwsze drużyny otrzymały 
po dwie piłki, pozostałym zespołom wręczono po 
piłce oraz dyplomy za udział w turnieju.

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Se-
bastian Satro z Woli Jachowej – 8 goli, który w 
nagrodę otrzymał piłkę nożną.

Obecny na turnieju przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora podziękował za udział w roz-
grywkach oraz pogratulował zwycięzcom turnieju. 
Zapowiedział także kontynuację rozgrywek na 

wiosnę tego roku.
Jak nas poinformował przewod-

niczący gminnego LZS W. Możdżo-
nek, wiosenne rozgrywki odbędą 
się w kwietniu i maju, z fi nałem w 
czerwcu, na nowym stadionie gmin-
nym w Górnie. Zapisy drużyn do 
tych rozgrywek – do końca marca 
br. w Urzędzie Gminy (u p. Anny 
Furmanek).

Na zdjęciu: Zwycięska dru-
żyna LZS Wola Jachowa z prze-
wodniczącym Rady Gminy Janem 
Sikorą oraz szefem gminnego LZS 
Waldemarem Możdżonkiem.



Połączyli przyjemne z pożytecznym – tak można by powiedzieć o sobotnim wieczorze, 
spędzonym przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych, ich rodziców oraz zapro-
szonych gości przez dyrektor Gimnazjum w Bęczkowie – Zofi ę Pałygę.
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Dzień Otwartej Szkoły - Gimnazjum w Bęczkowie

Oferta nie do odrzucenia !

Zainteresowani oglądają wystawkę prac programu 
„Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”.

Gośćmi Dnia Otwartej szkoły byli: dyrektor SP 
w Leszczynach Adela Iwańska i poseł na Sejm RP Henryk 

Milcarz - w towarzystwie dyrektor gimnazjum 
– Zofii Pałygi.

Punktem kulminacyjnym przedstawienia był „krakowiak”, entuzjastycznie 
przyjęty przez publiczność.

Była to już kolejna impreza, mająca na celu zachęcić szóstokla-
sistów, (niebawem tegorocznych absolwentów) szkół podstawowych 
w Bęczkowie, Leszczynach, Radlinie i Cedzynie do zapisania się do 
miejscowego gimnazjum. 

Otwierając spotkanie, dyrektor Z. Pałyga powitała jego uczest-
ników: posła na Sejm RP Henryka Milcarza, rodziców i uczniów z 
sąsiednich i miejscowej szkoły, nauczycieli oraz mieszkańców wsi a 
także dość licznie przybyłych absolwentów gimnazjum.

Dyrektor zaprezentowała, w kilku słowach, swoją szkołę: uczęsz-
cza do niej 135 uczniów, którym  wiedzę przekazuje 15 bardzo 
dobrze przygotowanych  nauczycieli. Każdy z nich ma uprawnienia 
do wykładania co najmniej dwóch przedmiotów. Szkoła dysponuje 
sześcioma salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, 
stołówką, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym. Uczniowie są 
dowożeni oraz odwożeni z gimnazjum szkolnym autobusem. 

Szkoła nie ogranicza się tylko do przekazywania uczniom wiedzy 
programowej, działają tutaj także liczne kółka zainteresowań, w któ-
rych każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Gimnazjaliści biorą udział 
w licznych wycieczkach, przygotowują programy okolicznościowe 
na różne okazje. Słowem – wszechstronnie mogą rozwijać swoją 
osobowość. Horyzonty myślowe mogą poszerzać, uczestnicząc 
m.in. w programach unijnych, kierowanych pod adresem szkół. 
W tym roku np. uczniowie skupili swoją uwagę na programie pn. 
„Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”, realizując wiele pożytecznych 
przedsięwzięć. Efekty tych prac można było oglądać na specjalnie 
przygotowanej wystawce w jednej z klas gimnazjum.

Przykładem wszechstronnego rozwoju uczniów był spektakl 
słowno-muzyczny, przygotowany pod okiem nauczycieli: Agnieszki 
Iwańskiej – scenariusz imprezy, Agnieszki Makowskiej – ciekawa 
scenografi a oraz  Ewy Gruszczyńskiej – oprawa muzyczna. Była 
to retrospekcja historyczna, prezentująca zawiłe i skomplikowane  
dzieje Polski od zarania aż do odzyskania niepodległości w 1918 
roku. Program szczególnie mocno podkreślał twórczość patriotyczną 

Stanisława Wyspiańskiego – autorzy przed-
stawienia oraz szkolni wykonawcy chcieli 
w ten sposób uczcić 100 rocznicę śmierci 
autora „Wesela”. 

Przedstawienie nosiło tytuł „Polska, to 
jest wielka rzecz”, zaczerpnięty z dramatu 
Wyspiańskiego. Przez ponad godzinę ze 
sceny przenikały do publiczności patrio-
tyczne treści w formie kroniki historycznej, 
deklamowanej poezji oraz pieśni. Program 
urozmaicały scenki historyczne z udziałem 
znanych postaci z przeszłości. Punktem 
kulminacyjnym przedstawienia był „krako-
wiak”, wykonany z niezwykłą pasją przez 
gimnazjalnych tancerzy.

Program został entuzjastycznie przyjęty 
przez publiczność, czego dowodem były 
gromkie brawa. Spodobał się także posłowi 
na Sejm Henrykowi Milcarzowi, czemu dał 
wyraz w krótkim wystąpieniu, dziękując 
twórcom i wykonawcom przedstawienia za 
możliwość wzruszających przeżyć...

Dzień Otwartej Szkoły na pewno spełnił 
swoją rolę – kandydaci na gimnazjalistów 
mogli się przekonać na własne oczy (i uszy), 
że w Bęczkowie warto się dalej uczyć...  

(Kos.)
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Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta

Laury i puchar 
dla Bęczkowa

Turonie z Bęczkowa

W niedzielę, 2 marca br., sale gimna-
styczne szkół podstawowych w Bęczkowie 
i Krajnie na kilka godzin zamieniły się w 
miejsce zaciętego boju pomiędzy ośmioma 
drużynami biorącymi udział w Turnieju 
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Górno. 

Drogą losowania wyłoniono dwie grupy 
drużyn. Pierwsza grupa w składzie: Radlin, 
Wola Jachowa, Bęczków I i Leszczyny I, 
rozgrywki przeprowadziła w Szkole Podsta-
wowej w Krajnie. Druga grupa eliminacje do 
fi nału rozgrywała w Szkole Podstawowej w 
Bęczkowie, w jej skład weszły: Mąchocice, 
Górno, Bęczków II i Leszczyny II. W Bęcz-
kowie rozegrano również mecze fi nałowe.

W Krajnie udział w fi nałach wywalczyły 
sobie zawodnicy z Leszczyn I i Woli Jacho-
wej, natomiast w Bęczkowie drużyny z Mą-
chocic, Bęczkowa II i Leszczyn II uzyskały 
remis w dużych punktach. W tym przypadku 
o udziale w fi nale przesądziły tzw. małe 
punkty. Po dokładnym ich przeliczeniu sytu-
acja przedstawiła się następująco: Mąchocice 
na swoim koncie uzbierały 167 punktów, 
Bęczków II – 175, a Leszczyny II – 180. 

Ostatecznie do fi nału zakwalifi kowały się 
drużyny: Woli Jachowej, Leszczyn I, Bęcz-
kowa II i Leszczyn II.     

Walka o puchar była niezwykle zacieta, 
drużyny zagrzewała do walki zgromadzona 
w sali publiczność, z wójtem gminyJarosła-
wem Królickim. 

Turniej okazał się szczęśliwy dla zespołu 
z Bęczkowa. Na drugim miejscu uplasowały 
się Leszczyny, z trzecią pozycją zakończyła 
rozgrywki drużyna Woli Jachowej.

Na zdjęciu poniżej: Zwycięska drużyna 
Bęczkowa z wójtem gminy.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie wzięli udział 
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Mąchocicach Scholasterii.

Zespół dziecięcy z Bęczkowa zaprezentował 
widowisko ,, Toruń cyli Kłapac ?” oparte na 
dawnych tekstach i muzyce ludowej.  Autorką 
scenariusza jest nieżyjąca poetka ludowa Anna 
Kowalska. 

Zespół do przeglądów przygotowały panie 
nauczycielki : Małgorzata Obara i Jolanta Gałkie-
wicz, przy współpracy artystki ludowej Ewy Siu-
dajewskiej i pana Władysława Pedrycza - autora 

muzyki ludowej wykorzystanej w przedstawieniu. 
Przegląd w Mochacicach Scholasterii otrzymał 

uroczystą oprawę, przedstawienia oglądali z du-
żym zainteresowaniem m.in.: posłowie Sejmu RP 
Henryk Milcarz oraz Przemysław Gosiewski, były 
wicepremier rządu RP. Po przeglądzie uczestnicy 
imprezy zrobili sobie wspólną, pamiątkowa fotkę 
z zacnymi gośćmi.

Turniej halowej piłki 
nożnej w Krajnie

To już VI kolejna edycja turnieju piłki nożnej halowej Krajno –Ferie 2008: w sali 
gimnastycznej szkoły w Krajnie współzawodniczono w dwóch kategoriach wiekowych: 
chłopcy klas VI oraz chłopcy klas IV. Łącznie wystartowały reprezentacje wszystkich 
szkół z terenu gminy Górno.

Pierwszy dzień, to dominacja reprezentacji z Bęczkowa. Kolejne miej-
sca zajęły szkoły ze Skorzeszyc (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 najlepszego 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 bramka-
rzami okazali się odpowiednio: Miłosz Pastuszak  (Bęczków) i Mariusz 
Sodel (Leszczyny). 

Dzięki środkom z GKRPA, wszystkie drużyny mogły cieszyć się 
nagrodami. Wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, piłki, najlepsze 
uhonorowano pucharami; każdy uczestnik zwycięskich zespołów z trzech 
pierwszych miejsc otrzymał medal, najlepsi strzelcy i bramkarze również 
zostali docenieni. Trud sportowej rywalizacji osłodzono pączkiem i ciepłą 
herbatą.

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


