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Z sesji Rady Gminy

Kłótnia o budżet

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba wręcza wójtowi 
naszej gminy okolicznościowe tablo, wydane w związku z ukazaniem 
się płyty pt. „Graj kapelo”.

Bardzo burzliwy przebieg miała sesja budżetowa Rady Gminy 
– 5 lutego br. Chwilami emocje, w trakcie dyskusji nad projektem 
przedstawionym przez wójta gminy, były tak silne, że trzeba było 
ogłaszać przerwy, by radni mogli ochłonąć i spokojnie powrócić 
do analizy tego ważnego dokumentu.

dokończenie na str. 2

Krytycznie  
o wydatkach na walkę  

z alkoholizmem  
i narkomanią

Trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej  
w Górnie: do końca kwietnia br. powstanie tutaj ( w kie-
runku Zawady) 560 metrów chodnika z czerwonej kostki, 
wraz z wjazdami na posesje  z kostki szarej).

Koszt tej wspólnej - ze Starostwem Powiatowym - inwe-
stycji, to 285 tys. zł, z czego gmina Górno dołoży 150 tys. 
zł. Wykonawcą prac jest firma Leszka Pióro (z naszej gminy), 
która dokłada starań, by dotrzymać terminu ukończenia inwe-
stycji.Budowa chodnika w Górnie.

Chodnik dla Górna
Inwestycje drogowe

dokończenie na str. 3

Radni głosują za przyjęciem (trzy głosy – przeciwko) budżetu gmi-
ny na 2008 rok.

Płyta CD z udziałem „Górnianecek” i Krystyny Mochockiej

Graj kapelo !
Z inicjatywy Radia Kielce, 31 stycznia br. na scenie 

Kieleckiego Centrum Kultury, odbył się koncert specjalny  
z okazji wydania przez tę rozgłośnię płyty pn. „Graj kape-
lo! - Ze skarbnicy folkloru Ziemi Świętokrzyskiej”. Patro-
nat nad koncertem objęli, obecni na występie: marszałek 
woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz wojewoda świę-
tokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba.

dokończenie na str. 3
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A poszło, jak zwykle w takich przypad-
kach, o pieniądze na inwestycje w poszcze-
gólnych sołectwach. Niektórych radnych 
zabolał fakt umieszczenia przez wójta w pro-
jekcie budżetu zadań, o których nie mówio-
no podczas dyskusji w komisjach rady (np. 
odwodnienie drogi w Krajnie Łękach - za 
150 tys. zł, czy przeznaczenie 120 tys. zł na 
parking przy kościele w Krajnie). Radnych  
z Górna zbulwersował z kolei fakt „obcię-
cia” - o prawie 400 tys. złotych - nakładów 
w roku 2009 - na zagospodarowanie terenu 
wokół szkoły w tej miejscowości. 

- Po rozbudowie gimnazjum dzieci nie 
mają boiska i muszą ćwiczyć na prywatnym 
polu. Do budynku nie prowadzi porządna 
droga, dzieci muszą tonąć w błocie, gdyby 
coś się stało, karetka pogotowia nie mogłaby 
dojechać do szkoły – mówili wzburzeni  na 
sesji.

Wójt tłumaczył, że są środki na to zada-
nie w planie wieloletnim – 1,3 mln złotych, 
że w roku bieżącym przeznaczono tylko 250 
tysięcy na ten cel, ale jest szansa na pozyska-
nie środków z zewnątrz i można będzie doło-
żyć do tej inwestycji.

Argumenty te nie przekonały radnych,  
w pewnej chwili Emil Machul, radny z Ra-
dlina, zgłosił wniosek, by 120 tysięcy złotych 
z parkingu w Krajnie przenieść na zagospo-
darowanie terenu wokół szkoły w Górnie.  
W rewanżu radny Henryk Klimek zawnio-
skował, by pieniądze,  zaplanowane na bo-
isko w ramach programu „Orlik” w Radlinie, 
przenieść na zadanie w Górnie. 

Wniosek E. Machula bardzo poirytował 
wójta gminy: - To jest atak polityczny – mó-
wił zdenerwowany. Na zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły w Górnie są pieniądze 
w planie wieloletnim, nie może pan dokładać 
więcej niż potrzeba. Na Krajno daje się 250 
tysięcy złotych a dla Radlina 2,5 miliona. To 
uderza w mieszkańców Krajna ! To wniosek 
złośliwy i polityczny !

Atmosfera zrobiła się tak gorąca, że  
przewodniczący rady Jan Sikora ogłosił 
przerwę w obradach. Wychodząc z sali, wójt 
rzucił jeszcze: - To jest mafia ! To uderza we 
mnie !

W przerwie zebrali się radni, by prze-
analizować zaistniałą sytuację, która groziła 
nieobliczalnymi konsekwencjami. Ochłonął 
także wójt gminy, który - po przerwie - prze-
prosił radnych za swoje zachowanie. 

- Przeprosiny przyjmuję – poinformował 
przewodniczący rady i ogłosił głosowanie 
nad wnioskiem radnego E. Machula. Osta-
tecznie, dzięki sprzeciwowi przewodniczą-
cego rady, wniosek nie przeszedł (6 głosów 
– „za”, sześć - „przeciw”, 3 głosy – wstrzy-
mujące). W tej sytuacji radny H. Klimek wy-
cofał swój wniosek i obrady potoczyły się w 
spokojniejszej atmosferze.

Jednakże radni nadal wylewali swoje 
żale: że budowa chodnika przy drodze kra-
jowej w Skorzeszycach trwa już 9 lat, że 

prawie tyle samo trwają „boje” o chodnik  
w Woli Jachowej, którego brak zagraża bez-
pieczeństwu dzieci idących do miejscowej 
szkoły poboczem ruchliwej drogi nr 74, że 
od 10 lat radni zabiegają o budowę chodnika 
w Górnie, a w tym roku przeznaczono tylko  
10 tysięcy na jego przygotowanie i realiza-
cję, że budowa boiska w Skorzeszycach nie 
została zakończona...

- Kłócicie się o złotówki, które macie – 
ripostował sołtys Podmąchocic - Edward 
Waldon. Co mają powiedzieć mieszkańcy 
mojej wsi, dla których w budżecie gminy 
na ten rok nie umieszczono ani złotówki ?  
A przecież my też mamy swoje potrzeby, 
choćby dokończenie budowy drogi...

- To prawda – potwierdził wójt. Za wzglę-
dów oszczędnościowych nie uwzględniliśmy 
dokończenia budowy drogi w tej miejscowo-
ści. Ale może się znajdą środki z zewnątrz  
i wtedy pomyślimy także o Podmąchocicach, 
będę o tym pamiętał...

Słuchając tych głosów, senior radnych 
Henryk Klimek powiedział: 

- Słyszę zewsząd narzekania, ale nikt 
nie wskazuje źródeł, z których można by 
zaczerpnąć środki na te inwestycje. Zacho-
wajmy więcej rozsądku, na wszystko nie wy-
starczy...

Podsumowując dyskusję, przewodniczą-
cy rady powiedział m.in.: - na przyszłość 
warto brać pod uwagę ustalenia na komisjach 
rady, dotyczące budżetu. Nie trzeba zaskaki-
wać radnych... 

Jan Sikora zarządził głosowanie nad 
projektem budżetu: 12 radnych go przyjęło, 
trzech zgłosiło sprzeciw. Budżet gminy na 
rok 2009 został przyjęty !

Zakłada on dochody w wysoko-
ści 33.799,618 zł oraz wydatki w kwocie 
38.769.696 zł. Deficyt budżetu, w wysokości 
4.970.078 zł, zostanie pokryty przychodami 
w postaci zaciąganych kredytów- 4.170.078 
zł oraz pożyczek – 800.000 zł.

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną - 
178.191 zł i celową - 30.000 zł na realizację 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono dochody w kwocie 140.000 zł 
na realizację zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 
191.857 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii. (w tym 51.857 
zł - nie wykorzystane w ub. roku).

Na inwestycje roczne w 2009 roku wyda 
się ogółem 1.584.828 zł (w tym z kredytów  
i pożyczek: 837.440 zł). W programie 
umieszczono: budowę wodociągu w Woli Ja-
chowej, opracowanie projektu na przebudo-
wę drogi powiatowej w Bęczkowie, moder-
nizację drogi w Skorzeszycach, koło cmenta-
rza, odwodnienie drogi w Krajnie – Łękach, 
poprawę bezpieczeństwa na drodze nr 74  
w Woli Jachowej, modernizację parkingu 
przy cmentarzu w Krajnie Parcelach, infor-

matyzację Urzędu Gminy, dopłatę do zakupu 
sprzętu hydraulicznego (dla OSP), budowę 
nowych punktów oświetleniowych w Kraj-
nie Parcelach, Górnie Parcelach i Radlinie, 
wykonanie i  montaż ławek dla zawodników  
na boisku w Górnie (zadanie wykonane).

W planie wieloletnim, na zadania inwe-
stycyjne przeznaczono w tym roku budżeto-
wym 10.579.512 zł.

Rada podjęła następnie uchwały w spra-
wach:

- zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2009 – radni skrytykowali 
zbyt wysoką nadwyżkę, jaka nie została 
wykorzystana w roku ubiegłym oraz zakwe-
stionowali proporcjonalność wydatków na 
wynagrodzenia oraz pozostałą działalność, 
zalecając GKRPA analizę i urealnienie tych 
wskaźników,

- uchwalenia regulaminu określające-
go wysokość oraz warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków,

- zatwierdzenia planów pracy komisji 
RG,

- wyrażenia zgody na zakup działki  
w obrębie Cedzyny – pod budowę drogi: 
Radlin – Ogrodzenie – Leśniczówka,

- przyjęcia programu współpracy gmi-
ny z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego,

- określenia warunków i trybu wspie-
rania finansowego rozwoju sportu kwalifi-
kowanego,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
katy od opłat stałych dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Woli Jachowej - 
przyjęto bonifikatę w wysokości 95 %.

Wójt złożył następnie informację ze swo-
jej działalności między sesjami Rady Gmi-
ny, koncentrując się głównie na wydanych 
zarządzeniach oraz informując o odwołaniu  
z funkcji zastępcy wójta – Wiesława Skal-
skiego (na jego prośbę).

W interpelacjach głos zabrali: Janina 
Rubak, Henryk Klimek, Jerzy Janus, Jan 
Sikora, Jan Zielonka, Sławomir Satro  
i Aneta Dudzik, przedstawiając swoje reflek-
sje z pierwszej części sesji oraz podnosząc 
problemy gminy i swoich sołectw – szczegó-
ły w protokóle z obrad RG.

W końcowej części obrad, przewodniczą-
cy rady Jan Sikora omówił inicjatywę, pole-
gającą na uruchomieniu w gminie punktów 
przedszkolnych i przedszkoli, wykorzystując 
środki z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach  PO „Kapitał Ludzki”. Gmina 
zamierza wziąć udział w konkursie wnio-
sków: szczegóły omówiła koordynator tego 
programu z ramienia gminy – Anna Michal-
ska.

Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję 
zakończono. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Kłótnia o budżet
Krytycznie o wydatkach na walkę z alkoholizmem i narkomanią

dokończenie ze str. 1
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Kolejny sukces śpiewaczy odniosła Kry-
styna Mochocka z „Górnianecek”: na XVI 
Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastora-
łek we Włoszczowie, 25 stycznia br., p. Kry-
styna zajęła II miejsce - na zdjęciu.

Na scenie miejscowego Domu Kultury 
wystąpiło 22 wykonawców z całego woje-
wództwa, wyłonionych podczas przeglądów 
regionalnych w Jędrzejowie i Skarżysku Ka-
miennej. Nasza solistka swoim ciepłym gło-
sem zyskała sobie nie tylko uznanie jurorów, 
ale także sympatię obserwatorów konkursu. 
To już kolejna nagroda śpiewacza w bogatej 
karierze p. Krystyny. Gratulujemy ! 

Organizatorom konkursu przytrafiła się 
wpadka: wielkim rozczarowaniem dla na-
szego zespołu okazał się fakt, iż wykonaw-
cy, którzy zdobyli w ubiegłym roku pierwsze 
miejsca – w tym roku nie będą oceniani. Za-
pisu tego nie było w regulaminie konkursu. 
Nie poinformowano także o tym w trakcie 
eliminacji w Jędrzejowie. „Górnianecki” 
niemile zaskoczono dopiero przed występem 
we Włoszczowie. Panie postanowiły jednak 
zaśpiewać najlepiej jak potrafią, i zostały za 
to sowicie nagrodzone szczerymi, gromkimi, 
najdłuższymi podczas konkursu brawami !

XVI Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek

Laur dla Krystyny Mochockiej

Przypomnijmy, że niedawno Górno 
otrzymało także chodnik – od kościoła 
w stronę Woli Jachowej. Warto dodać, 
iż obecnie powstaje projekt na kolejny 
odcinek chodnika – w kierunku Woli Ja-
chowej, długości 2,2 km. Gmina pragnie 
jeszcze w tym roku uzyskać pozwolenie 
na budowę dla tej inwestycji.

Skoro mowa o inwestycjach dro-
gowych, dodajmy, iż  trwają doraźne 
remonty cząstkowe dróg gminnych:  
w Górnie Osiedlu, Radlinie Ogrodzeniu, 
Cedzynie, Leszczynach Skale oraz Gór-
nie Parcele (od drogi nr 74 w kierunku 
rzeki – ok. 1 km.). Wykonawcą tych prac 
jest firma „MR CAT” z Górna Parce-
li. Polegają one na likwidacji ubytków  
w jezdni tzw. niesortem.

Zimowe utrzymanie dróg
W związku z powrotem zimy, war-

to przypomnieć, że zimowym utrzy-
maniem dróg gminnych zajmuje się 
firma Aleksandra Bryka z Bęczkowa.

Interwencja i zgłoszenia dot. m.in. od-
śnieżania tych dróg można kierować pod 
numerami telefonów: 041/30-23-204; 
30-23-634; 30-23-018.

Oświetlenie w gminie
Gmina Górno zawarła, 10 stycz-

nia br., nową umowę - do 30 czerwca 
br. - na konserwację oświetlenia dróg 
i placów z PUH Piotra Bukowskiego  
z Bodzentyna.

Zakres prac dotyczy 1366 punktów 
oświetleniowych, które wykonawca ma 
na bieżąco konserwować oraz usuwać 
ich awarie. 

W Urzędzie Gminy utworzono spe-
cjalny zeszyt oświetlenia ulicznego,  
w którym wpisywane będą zgłoszenia  
w sprawie awarii tych punktów pod tel.: 
041/30-23-018 oraz 30-23-634 (Czesław 
Kałuża) – w godz. pracy urzędu. Jak się 
dowiadujemy w UG, w tym roku przy-
jęto już przeszło 100 zgłoszeń z gminy.  
(J.)

Chodnik dla Górna
Inwestycje drogowe

dokończenie ze str. 1

Płyta CD z udziałem „Górnianecek” i Krystyny Mochockiej

Graj kapelo !
Wydana płyta zawiera 34 utwory 

ludowe, wykonane przez 21 zespołów 
śpiewaczych, kapel oraz solistów ludo-
wych z całego regionu świętokrzyskie-
go. Miło nam donieść, że znalazły się na 
niej trzy utwory wykonane przez Zespół 
Śpiewaczy „Górnianecki” („W Górnie 
se żyjemy” i „Po zielonej łące”) oraz so-
listkę tego zespołu – Krystynę Mochoc-
ką („Oj, hulom jo se, hulom”).

W książeczce dołączonej do płyty 
wójt gminy Górno pisze m.in.: „Przed-
stawiając gminę, nie można zapomnieć 
o twórcach ludowych. W Bęczkowie bar-
dzo prężnie działa Zespół Pieśni Tańca  
„Bęczkowienie”, który swoimi wystę-
pami uświetnia imprezy rangi lokalnej, 
wojewódzkiej i osiąga wiele znaczących 
sukcesów. W Górnie ludowe tradycje 
kultywuje od wielu lat Zespół Śpiewaczy 
„Górnianecki”. Dzięki ich działalności 
wciąż żywe są zwyczaje kultywowane 
przed laty na terenie gminy. Występy ze-
społu z jednakowym zainteresowaniem 
podziwiają zarówno najstarsi jak i naj-
młodsi mieszkańcy”.

Promocja płyty odbyła się na sce-
nie głównej KCK z udziałem zespołów 
ludowych, kapel i solistów, sponsorów 
oraz gospodarzy miast i gmin, z których 
wywodzą się wykonawcy. Gminę Górno 
reprezentował m.in. wójt Jarosław Kró-
licki (z rodziną). Gospodarz gminy ode-
brał z rąk wojewody świętokrzyskiego 
specjalne tablo, wydane wraz z płytą. 

Zarówno wojewoda, jak i marszałek 
woj. świętokrzyskiego pogratulowali 
Radiu Kielce pomysłu wydawniczego, 
wykonawcom - udanych nagrań a spon-
sorom – dobrze zainwestowanych pie-
niędzy na kulturę regionalną.

W części artystycznej wystąpili: Ze-
spół „Bielinianki” oraz Włodzimierz Ki-
niorski, który - wraz z zespołem, spod 
Łysej Góry - zaprezentował oryginalne 
widowisko „Ludowizja”, oparte na re-
pertuarze „Bielinianek”. Warto pod-
kreślić, iż wszyscy uczestnicy koncertu 
otrzymali gratis nagraną płytę „Graj ka-
pelo!

dokończenie ze str. 1

Wójt gminy Górno Jarosław Królicki, wraz z córką oraz „Górnianeckami”, na scenie KCK.
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Kampania sprawozdawcza w OSP

Druhowie z OSP w Górnie spotkali się  
w niedzielę – 25 stycznia br. w swojej 
strażnicy. W obradach uczestniczy-
li m.in.: prezes ZW ZOSP w Kielcach, 
poseł na Sejm Mirosław Pawlak, za-
stępca komendanta miejskiego PSP 
bryg. Zdzisław Kuźdub, wójt gminy 
Jarosław Królicki oraz prezes ZG OSP 
Wiesław Kaleta. Zebranie otworzył  
i powitał uczestników spotkania - prezes 
Zarządu OSP – Krzysztof Grzegolec, 
zaś obrady poprowadził druh Walenty 
Omelaniuk.

Jak wynika ze sprawozdania, OSP  
w Górnie liczy obecnie 46 członków, 
w tym 37 czynnych oraz 12 dziewcząt 
zrzeszonych w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej. Jednostka dysponuje m.in.: 
samochodem pożarniczym, ciężkim  

marki „jelcz” pozyskanym w marcu ub. 
roku, średnim „starem”, „gazelą” oraz 
„polonezem”.

Ub. rok był bardzo pracowity dla 
druhów z Górna: do akcji wyjeżdżali 154 
razy, w tym do 77 pożarów i 73 zagrożeń 
miejscowych, m.in. do 22 wypadków 
drogowych, które nie należą do rzadko-
ści na ruchliwej „krajówce” nr 74. Gasili 
największe pożary w rejonie, m.in. ma-
gazynu Urzędu Celnego w Zgórsku oraz 
kurnika w Denkowie (spłonęło 17 tys. 
kur). Uwalniali także ofiary wypadków 
drogowych.

Najzabawniejszym wydarzeniem 
było zdejmowanie z drzewa w Bęczko-
wie... kota, który siedział na nim 3 dni. 
Do akcji trzeba było użyć drabiny alumi-
niowej – nowego nabytku OSP.  Z innych 
nabytków warto wymienić rozpierak i 
pompę oraz fantomy do nauki I pomocy 
ofiarom wypadków i utonięć.

Mieszkańcy mogą liczyć  
na ich pomoc !

Strażacy - ochotnicy z naszej gminy podsumowali swoją działalność w roku 
2008. Zebrania sprawozdawcze odbyły się już w OSP Wola Jachowa, Górno 
oraz Leszczyny. Była okazja do dyskusji o osiągnięciach, ale także o dalszych 
potrzebach jednostek, mimo iż wyposażenie i baza poprawiają się z każdym 
rokiem.

Strażacy nie zapominają o szkoleniu: 
3 druhów ukończyło kurs podstawowy,  
2 – kurs pomocy przedmedycznej a 4 druh-
ny wzięły udział w obozie szkoleniowym  
w Jarosławcu.

OSP popularyzuje swoją działalność 
wśród młodzieży szkolnej (czyt. inf. ni-
żej), ucząc ją m.in. udzielania I pomocy.

W dyskusji nad sprawozdaniem, stra-
żacy podziękowali za pomoc udzielaną 
m.in. przez gminę,  ZW ZOSP i  PSP oraz 
innych sponsorów. Wnioskowali m.in. 
konieczność budowy nowego garażu dla 
samochodów, albowiem w obecnie uży-
wanych zrobiło się bardzo ciasno.

Goście honorowi zebrania podzięko-
wali druhom – ochotnikom za ich wysi-
łek w niesieniu pomocy potrzebującym 
i życzyli dalszych sukcesów w tej nieła-
twej służbie.

W garażu OSP w Górnie zrobiło się bardzo ciasno...

Tylko do 15 marca br. Urząd Gminy 
w Górnie będzie przyjmował wnioski na 
dofinansowanie usunięcia i unieszkodli-
wiania azbestu (eternit) z budynków na 
terenie gminy.

Wnioski należy pobierać w Urzędzie 
Gminy, pokój nr 8 lub u sołtysów, a tak-
że ze strony internetowej  www.gorno.pl 
(aktualności).

Więcej informacji pod nr tel.: 
(041)3023642.

Uwaga, azbest !

Niestety, wiele osób uważa, że ratow-
nictwem medycznym powinny zajmo-

Nauka reanimacji na fantomach
W stanach zagrożenia życia ogromne znaczenie ma jak najszybsze rozpoczę-

cie akcji ratunkowej. Jeżeli poszkodowany ma otrzymać szansę na przeżycie, 
akcja ratunkowa musi zostać podjęta najczęściej natychmiast – przez przypad-
kowego przechodnia, świadka wypadku, czy kogoś, kto odnalazł osobę oczeku-
jącą pomocy. 

wać się tylko wykwalifikowane służby. 
Jednak czas, jaki upływa od wypadku do 
przybycia zespołu ratowniczego może 
okazać się zbyt długi, i wtedy dochodzi 
do tragedii.

Dostrzegając problem, jakim jest 
mizerny stan wiedzy młodzieży w tym 
zakresie, ksiądz wikariusz Łukasz Zyg-
munt postanowił zorganizować wspól-
nie z OSP Górno, pogadanki połączone 
z zajęciami praktycznymi dla uczniów 
gimnazjum w Górnie.

Wykład teoretyczny połączony z ćwi-
czeniami praktycznymi na fantomach 
przeprowadzili: komendant gminny OSP 
Stanisław Synowiec oraz Zdzisław 
Grzegolec i Jacek Kwiatek, członkowie 
OSP w Górnie. W ciągu kilku dni swo-
ją wiedzę pogłębili wszyscy uczniowie 
gimnazjum. Każdy z uczestników mógł 
sprawdzić lub poprawić umiejętności, 
wykonując na manekinie sztuczne oddy-
chanie i ucisk mostka - patrz zdjęcie. 
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Wójt gminy Górno - Jarosław Królicki 
powitał gości i oddał głos prezesowi stowa-
rzyszenia Dariuszowi Dąbkowi. Po wysłu-
chaniu sprawozdania z działalności zarządu 
w latach: 2007 - 2008 oraz sprawozdania 
zreferowanego przez Jadwigę Wójcik – 
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej LGD, 

Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania  „Wokół  Łysej Góry”

Powstaje Łysogórska Akademia Kobiet

Nabór wniosków 

Ważne decyzje
Członkowie Lokalnej Grupy Dzialania z siedmiu gmin: Bieliny, Bodzentyn, 

Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock spotkali się na Walnym Ze-
braniu Członków Stowarzyszenia. Tym razem gospodarzem była gmina Gór-
no.  Dzięki uprzejmości państwa Ewy i Grzegorza Kozior z Woli Jachowej, wal-
ne odbyło się na przestronnej sali w ich Domu Weselnym. 

zarządowi udzielono jednogłośnie absoluto-
rium za rok 2008.

Zebranie podjęto ważne uchwały doty-
czące m. in: regulaminu Komisji Rewizyjnej, 
regulaminu Rady LGD, procedury naboru 
pracowników i radzenia sobie z trudnościami 
w naborze pracowników oraz  procedury od-

wołań do decyzji rady.
Przewodniczący przedstawił także naj-

ważniejsze założenia Lokalnej Strategii Roz-
woju. Wyjaśnił co to właściwie jest LSR,  
z jakich elementów się składa i na co w bu-
dżecie przewidziane są koszty. Po dyskusjach 
również i ten dokument przyjęto uchwałą.

Ważnym punktem spotkania było też za-
twierdzenie zmian w składzie Rady Progra-
mowej Stowarzyszenia, dotyczące reprezen-
tantów osób prawnych.

Organizatorzy zebrania składają podzię-
kowaniu Ewie i Grzegorzowi Koziorom  
z Woli Jachowej za nieodpłatne udostępnie-
nie sali i możliwość korzystania z zaplecza 
kuchennego.  (J.S.)

Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego ogłasza nabór wniosków  
o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi”, objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (EFRROW). Wnioski  
o przyznanie pomocy można składać 
w terminie: od 2 lutego do 31 marca 
2009r. 

Wnioski należy składać bezpośred-
nio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach, Biuro Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
ul. Targowa 18, kancelaria Biura PROW 
(XI piętro, pokój 1132), w godzinach 
7.30-15.30. 

Formularz wniosku dostępny jest na 
stronie internetowej Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach, Biuro PROW www.sbrr.pl oraz na 
stronie internetowej Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

„Odnowa  
i rozwój wsi„

Im nie będzie łyso !

O szczegółach tego projektu poinformo-
wano ostatnio na konferencji prasowej w kie-
leckim Centrum Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej.

Celem nadrzędnym projektu jest wspar-
cie kobiet zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym poprzez podniesienie ich poziomu 
wykształcenia oraz zdobycie przez nie kom-
petencji kluczowych a tym samym ułatwienie 
dostępu do zatrudnienia na lokalnym rynku 
pracy. Jak poinformowano na konferencji, 
uczestniczki projektu spędzą w nim maksy-

Z ciekawą inicjatywą pod adresem kobiet, mieszkających wokół Łysej Góry, 
wystąpiły ostatnio: Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” oraz Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej: stworzono projekt pn. „Nam nie jest łyso! - Łysogórska 
Akademia Kobiet”, realizowany ze środków unijnych, w ramach programu „Kapitał 
Ludzki”.

malnie 14 miesięcy a jego początkiem będzie 
sesja szkoleniowa pn. „Akademia Kobiet Suk-
cesu”. Jej zadaniem jest przekazanie wiedzy 
o założeniach projektu, o aktualnej sytuacji 
na rynku pracy oraz o możliwościach wspar-
cia zawodowego, a także zbadanie szans na 
rozwój uczestniczek i ich potencjału.

Spośród kobiet, które - po cyklu „Aka-
demii” - nadal będą chciały uczestniczyć  
w projekcie, wyłoniona zostanie grupa 150 
pań (z siedmiu gmin, zrzeszonych w LGD, 
w tym z gm. Górno). Dla nich opracowany 
będzie, przez psychologa i doradcę zawodo-
wego, kwestionariusz badający profil eduka-
cyjno – zawodowy, który pomoże w doborze 
szkoleń dla uczestniczek.

W ramach projektu oferowane są nastę-

pujące cykle szkoleń zawodowych: obsługa 
ruchu turystycznego, praca w call centre, 
wizaż i stylizacja. Katalog szkoleń zawodo-
wych wynika z potrzeb rynku pracy. Do wy-
boru są również kursy językowe: angielski, 
niemiecki, rosyjski i włoski. Każda z kobiet 
uczestniczyć będzie także w kursie umiejęt-
ności pracy w grupie i komunikacji. Dodat-
kowo kobiety mają możliwość uczestnictwa 
w stażu związanym z tematem wybranego 
szkolenia zawodowego.

Uczestniczkom projektu gwarantuje się 
zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia, 
opiekę nad osobami zależnymi w trakcie 
szkoleń (np. nad małymi dziećmi, będącymi 
pod ich wyłączną opieką), posiłki, niezbędne 
materiały szkoleniowe oraz pieniężne, dodat-
ki szkoleniowe i stażowe.

Osobą do kontaktu w sprawach projektu 
jest Sylwia Lasek (sylwia.lasek@frdl.kielce.
pl), tel.: 041 343-00-38.

Jak poinformował nas prezes Lokal-
nej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” 
- Dariusz Dąbek, koszt realizacji projektu  
- ok. 1,9 mln zł - pokrywa Europejski Fun-
dusz Społeczny w ramach programu „Kapitał 
Ludzki”. (Kos.)

Konferencja prasowa w Centrum FRDL w Kielcach – o projekcie „Nam nie jest łyso!” infor-
muje prezes LGD Dariusz Dąbek.
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Powstał swoisty pomost między gmina-
mi a województwem, inicjator wielu ponad-
lokalnych przedsięwzięć w różnych sferach 
życia – począwszy od infrastruktury drogo-
wej, gospodarki, przez oświatę, zdrowie i 
opiekę społeczną, po kulturę i dziedzictwo 
narodowe. Dziś, po 10 latach od tych zmian, 
można zadać sobie pytanie: czy powiaty się 
sprawdziły ?

Zdaniem gospodarzy powiatu kieleckie-
go: starosty Zenona Janusa i przewodniczą-
cego Rady Powiatu Grzegorza Lato - tak !

- Remontujemy drogi – mówią obaj w 
specjalnie wydanym na tęokoliczność folde-
rze – coraz śmielej sięgając po zewnętrzne, 
także unijne, pieniądze. Nasze szkoły, mimo 
niżu demograficznego, walczą o uczniów i 
wysoko podnoszą edukacyjną poprzeczkę, 
możemy pochwalić się ważnymi inicjaty-
wami, które służą rozwojowi powiatu i pod-

noszą jego atrakcyjność. Nie zapominajmy 
także o tym, że budowaniu naszej tożsamości 
służą przedsięwzięcia kulturalne, szczególnie 
te, które nawiązują do wielowiekowej trady-
cji. To dziedzictwo zostało zbudowane wokół 
serca naszego powiatu – Świętego Krzyża – 
miejsca magicznego, które może poszczycić 
się 1000-letnią historią.

- Jestem przekonany – uzupełnia Zenon 
Janus – że utworzenie 10 lat temu powiatów, 
a wśród nich kieleckiego, miało sens. Przez 
ten czas udało się wiele zrobić: budżet wzrósł 
trzykrotnie, zostało zmodernizowanych czte-
rysta kilometrów dróg, zajmujemy pierwsze 
miejsce w rankingu Związku Powiatów Pol-
skich...

Jubileusz powiatu uczczono 25 stycznia 
br.: na Świętym Krzyżu odbyło się uroczyste 
nabożeństwo, podczas którego poświęcono 
sztandar powiatu kieleckiego.- Jest on świa-

Statuetka dla gminy Górno

Jubileusz powiatu kieleckiego
1 stycznia 1999 r., w wyniku reformy administracyjnej kraju, na mapie Pol-

ski pojawiło się 16 nowych województw oraz 308 powiatów ziemskich, wśród 
nich – jeden z największych w kraju – powiat kielecki.

dectwem naszych ojców, którzy ginęli za tę 
ziemię... - mówił ojciec Stanisław Grzybek 
w swoim kazaniu.

Na sztandarze, oprócz godła Polski, został 
umieszczony podwójny krzyż patriarchalny, 
związany z tradycją ziemi świętokrzyskiej.

Po południu, w Wojewódzkim Domu 
Kultury odbyły się dalsze uroczystości, 
podczas których uhonorowano ludzi, którzy 
wnieśli największy wkład w rozwój powiatu: 
wręczono medale „Za długoletnią służbę”, 
przyznane przez Prezydenta RP, ponad 100 
osób wyróżniono okolicznościowymi statu-
etkami. Znalazł się wśród nich wójt naszej 
gminy Jarosław Królicki. 

W uroczystościach uczestniczyli także 
obecni i byli radni powiatowi z naszej gmi-
ny: Andrzej Michalski, Ryszard Mańkus  
i  Zofia Pałyga.

Podczas gali jubileuszowe gratulacje  
i życzenia złożyli: eurodeputowani, przed-
stawiciele władz wojewódzkich, powiatów 
ościennych, gmin oraz  szefowie instytucji  
i organizacji. Uczestnicy obchodów obejrzeli 
ciekawy program artystyczny a potem wzięli 
udział w okolicznościowym spotkaniu towa-
rzyskim, podczas którego długo wymieniano 
doświadczenia samorządowe... (Kos.)

22 stycznia br., w Szkole Podstawowej w Krajnie, od-
była się uroczystość z okazji  Dnia Babci i Dziadka. Dyrek-
tor szkoły Andrzej Michalski powitał zaproszonych gości, 
następnie złożył wszystkim babciom i dziadkom życzenia 
długich lat życia w dobrym  zdrowiu. 

Zaproszeni goście z zainteresowaniem obejrzeli wzu-
szający program artystyczny przygotowany przez p. Halinę 
Bujnowską, Marylę Góźdź i Hannę Budzisz. Mali aktorzy 
z zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki po-
święcone naszym seniorom. Występy dzieci zostały nagrodzo-
ne dużymi oklaskami. 

Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek, 
podczas którego dyskutowano o wnuczkach, szkole i historii 
Krajna.

Dyrektor szkoły Andrzej Michalski wita uczestników spotkania..

Dzień Babci i Dziadka 
w Krajnie

W przedstawieniu wystąpili uczniowie klasy V, rolę Maryi 
zagrała Beata Matuszewska, w role Józefa wcielił się Seba-
stian Pedrycz.

Podczas uroczystego kolędowania uczniowie z każdej kla-
sy zaśpiewali przygotowane przez siebie kolędy. Na uroczy-
stość zostali zaproszeni emerytowani nauczyciele naszej szko-
ły oraz rodzice.

Na koniec dyrektor Elżbieta Kasperek  podziękowała 
uczniom za piękne przedstawienie, zaś rodzicom za przybycie 
na spektakl i gorące brawa dla wykonawców.

Jasełka 
w Bęczkowie

W Szkole Podstawowej w Bęczkowie odbyło się przed-
stawienie jasełkowe ( na zdjęciu poniżej) przygotowane 
przez katechetkę panią Annę Krawczyk, przy współpracy 
z panią Krystyną Górską.
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Zginęło 8 rolników...
Wypadki przy pracy rolniczej

Około 50% wszystkich wypadków 
powstało w wyniku potknięcia, upadku 
lub poślizgu na płaszczyźnie, z wysoko-
ści bądź do zagłębień. 

Głównymi przyczynami wypadków 
były:

• nieuwaga, dekoncentracja, rutyna, 
pośpiech – około 25% wypadków

• zły stan nawierzchni (śliskie, grzą-
skie, nierówne podłoże) – około 13% 
wypadków

• nieumiejętne wchodzenie i scho-
dzenie z ciągników i maszyn rolniczych 
– około 6% wypadków

Gminy na terenie których doszło do 
największej liczby wypadków: Jędrze-
jów – 56, Pińczów – 50, Kazimierza 
Wielka – 41, Busko Zdrój – 40, Imiel-
no – 35, Pacanów – 33, Nowy Korczyn 
– 33, Samborzec – 32, Iwaniska – 31, 
Baćkowice – 30, Obrazów – 29, Wodzi-
sław – 27, Opatów – 27, Lipnik – 27, 
Działoszyce – 27,  Łagów – 26, Micha-
łów – 26,

W 2008 roku zgłoszono 8 wniosków 
o jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
śmierci poszkodowanego. 

Zgłaszanie wypadków

KRUS OR w Kielcach informuje 
że, jeżeli w gospodarstwie zdarzy się 
wypadek przy pracy rolniczej, należy 
ten fakt zgłosić do najbliższej placówki 
terenowej KRUS jak najwcześniej, bez 
zbędnej zwłoki, nieuzasadniona zwło-
ka w zgłoszeniu wypadku może mieć 
wpływ przy podejmowaniu decyzji  
o przyznaniu świadczenia powypadko-
wego. Placówka terenowa KRUS jest 
zobowiązana do ustalenia przyczyn  
i okoliczności wypadku. Wypadek może 
zgłosić poszkodowany, członek rodziny 
bądź osoba obca, osobiście, telefonicz-
nie lub na piśmie. 

Zgodnie z ustawą z 2 kwietnia 2004 
roku o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, jednorazowe 
odszkodowanie przysługuje za dozna-
ny stały lub długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu wskutek wypadku przy pracy 

rolniczej albo rolniczej choroby zawo-
dowej oraz z tytułu śmierci wskutek wy-
padku przy pracy rolniczej lub rolniczej 
choroby zawodowej.

O jednorazowe odszkodowanie za 
stały lub długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu może ubiegać się osoba ubez-
pieczona, tj. podlegająca w dacie zdarze-
nia (wypadku) ubezpieczeniu wypadko-
wemu, chorobowemu i macierzyńskie-
mu. Jeżeli poszkodowany spowodował 

W 2008 roku na terenie województwa świętokrzyskiego zgłoszono 1569 wypadków przy pracy w gospodarstwie 
rolnym oraz 4 wnioski o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej. W 2007 roku wpłynęły 1484 sprawy 
zgłoszonych jako wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym, nie wpłynął żaden wniosek o jednorazowe odszkodowanie 
z tytułu choroby zawodowej. Zwiększyła się więc liczba zgłoszonych wypadków w stosunku do roku ubiegłego o 85, co 
stanowi 5,4 %. 

wypadek umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa albo gdy poszkodowany bę-
dąc w stanie nietrzeźwości sam w znacz-
nym stopniu przyczynił się do wypadku, 
jednorazowe odszkodowanie nie przy-
sługuje.

Opracował:
Kierownik Wydziału

 Prewencji, Rehabilitacji i Orzecz-
nictwa Lekarskiego

mgr inż. Mariusz Żmijewski



Podobnie jak w latach poprzednich, tak 
i tym razem nie zawiodła publiczność. Sala 
była wypełniona po brzegi przez Babcie  
i Dziadków najmłodszych uczniów. 

Po ciepłym i serdecznym powitaniu go-
ści przez dyrektor Lidię Rafalską, przyszła 
kolej na małych aktorów. W czasie przed-
stawienia mali artyści wychodzili na środek 
sali i wykonywali powierzone im role. Punkt 

kulminacyjny występu stano-
wiła piosenka i taniec na roz-
ruszanie kości ,,Rock and roll 
z Babcią”. 

Artyści dostali gorące bra-
wa, a goście niespodzianki - 
wszyscy zostali poczęstowani 
pysznym ciastem, przygoto-
wanym przez rodziców kl ,,0”.

,, Żyjcie nam długo, bardzo długo”...

- pod takim hasłem p. Małgorzata Usnarska wraz z dziećmi kl. 
,,0” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
zorganizowała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka - na zdję-
ciu obok - mali wykonawcy. 

Wiele sukcesów odnieśli w ostatnich 
dniach tenisiści i tenisistki stołowe z Gimna-
zjum w Górnie. Dziewczęta Katarzyna Moż-
dżonek i Patrycja Gajewska zwyciężyły  
w Bilczy w Powiatowym Turnieju Druży-
nowego Tenisa Stołowego SZS i awanso-
wały do Półfinału Wojewódzkiego, chłopcy 
Arek Krzysiek i Przemek Sodel zajęli IV 
miejsce (na 15 drużyn).

Bardzo dobrze grają również w Powiato-
wej Szkolnej Lidze Tenisa Stołowego, która 
jest rozgrywana w Bilczy (kl. I gimnazjum)  
i w Górnie (kl. II i III gimnazjum). Drużyno-
wo Gimnazjum Górno zajmuje I miejsce, 
a indywidualnie: Kasia Możdżonek (kl. II)
zdobyła I i II miejsce, Magda Błaszczyk (kl. 
I) – II i I m., Klaudia Raczyńska (kl. I) – III 
i III m., Adrian Dudzik (kl. I) – III m. (n-l 
Waldemar Możdżonek)

5 zawodników – 7 medali
Bardzo dobrze spisali się lekkoatleci 

Gimnazjum z Górna, którzy na Halowych 
Mistrzostwach Województwa w Kielcach - 
17 stycznia br.- zdobyli 7 medali. I miejsce 
w skoku wzwyż zajęła Patrycja Szlufik, II 
m. wzwyż -  Dawid Sobieraj, III m. wzwyż 
Dzidek Michał. W skoku o tyczce Michał 
Raczyński był III, Piotrek Gorzelak – II,  
a w skoku w dal  Piotr Gorzelak – II m, Da-
wid Sobieraj – III m. ( trener - Waldemar 
Możdżonek)

Gminny halowy turniej piłki nożnej 
15 marca (niedziela), w hali sportowej  

w Mąchocicach Scholasterii, GZ LZS w Gór-
nie i GKS Górno organizują Gminny Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej, na który zapraszają 
zespoły z wszystkich Kół LZS z naszej Gmi-
ny. Każdy LZS może wystawić po 2 zespoły 
8 - osobowe. W turnieju będzie brać udział 
również GKS Górno (2 zespoły). Kapitano-
wie zespołów zgłoszą się w Mąchocicach,  
w hali, o godz. 9.00, celem zapisania zespo-
łu, wylosowania grup oraz ustalenia sposobu 
rozgrywania turnieju. Mecze rozpoczynają 
się od godz. 10.00.

Prezes „GKS Górno”
Waldemar Możdżonek

Sport szkolny

Sukcesy tenisistów 
stołowych z Górna

Szanownych i dostojnych gości uczniów 
Szkoły Podstawowej w Górnie, zebranych w 
sali gimnastycznej, już na początku urzekła 
przepiękna dekoracja stajenki betlejemskiej, 
wśród której babcie i dziadkowie, wnuki  
z rodzicami oraz nauczyciele i dyrekcja szko-
ły rozpoczęli wspólne świętowanie.

Uroczystość rozpoczęli najmłodsi artyści 
klas zerowych, którzy - pod opieką wycho-
wawczyni Agnieszki Młynarskiej oraz pani 
katechetki Jolanty Domagały - przygotowali 
program jasełek. Przedszkolaki dali z siebie 
wszystko, aby oczarować swoich bliskich. 
W rolę Maryi wspaniale wczuła się Natalka 
Szlufik, towarzyszył jej dostojnie Józef – 
Kamil Stąpór. Otaczało ich grono  śnieżno-
białych aniołków, trzech króli i  pastuszków. 
Przepiękne, polskie kolędy razem z przed-
szkolakami śpiewały dziewczynki z chórku 
szkolnego.

Wspaniałe widowisko dzień wcześniej 
oglądali rodzice, ksiądz proboszcz Edward 
Kupis oraz wikariusz Łukasz Zygmunt.

Dalsza część szkolnej akademii to 
występy uczniów klas I - III wierszyki  
i piosenki. Także pięknie wyśpiewane i wy-
mówione wyrazy wdzięczności, podzięko-
wań oraz oczywiście wspaniałych życzeń. 
Wzruszeni goście z łezką w oku wypatry-
wali swoje wnuczęta. Dzieci także wypo-
wiadając piękne słowa, kierowali swój 
wzrok szukając w tłumie babć i dziadków. 

Bądźcie zawsze z razem z nami, bądźcie 
szczęśliwi dzisiaj, jutro i codziennie - tak 
pożegnali swoich bliskich, a podobne życze-
nia dołączyła także dyrektor Hanna Pióro. 
Wszyscy gości zostali na koniec zaproszeni 
na słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.  (T.M.)

Babciu, Dziadku, kochamy  Was….
Obchody Dnia Seniora

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, to już tradycja. W tym roku odbywały się 
one dodatkowo w pięknej, trwającej jeszcze atmosferze Świat Bożego Narodzenia. 

Fragment spektaklu w wykonaniu najmłodszych uczniów SP w Górnie.


