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Policjanci z Górna 
przeszkolą młodzież

Drogi: krajowa nr 74, wojewódzkie 
i powiatowe, przebiegające na terenie 
naszej gminy, nadal zbierają tragicz-
ne żniwo z powodu wypadków drogo-
wych. Niedawno zostaliśmy poraże-
ni wiadomością o tragicznej śmierci 
dziecka, które wracało ze szkoły i zgi-
nęło przed własnym domem w Woli 
Jachowej. Nie pomogła nawet asysta 
starszej siostry, sześcioletni chłopiec 
podobno wyrwał się siostrze i wbiegł 
wprost pod koła samochodu.

Tragiczne żniwo na drogach

O świętokrzyskich legendach 
 – po angielsku

Podsumowanie projektu Small Grands 2008

Raport z inwestycji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, w Skorzeszycach, wygrała Projekt pt. 
„Szlakiem legend świętokrzyskich w języku angielskim”, realizowany w ramach 
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, 
którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Fragment spektaklu na finale konkursu unijnego w Skorzeszycach.

Głównym celem projektu 
było przygotowanie „Prze-
wodnika legend świętokrzy-
skich” w języku polskim  
i angielskim oraz kalenda-
rza gminy Górno, ponadto: 
promowanie i rozbudzanie 
zainteresowań historią naszej 
miejscowości, gminy i regio-
nu świętokrzyskiego, popula-
ryzacja języka angielskiego 
wśród uczniów i mieszkań-
ców gminy, wzmacnianie 
więzi ze społecznością lokal-
ną oraz szczegółowe pozna-
nie legend świętokrzyskich.

dokończenie na str. 2

Unijne środki 
przyspieszają 
rozwój gminy

Truizmem jest stwierdzenie, że 
bez unijnych pieniędzy rozwój naszej 
gminy przebiegałby znacznie wolniej  
i wiele inwestycji już powstałych uj-
rzałoby światło dzienne dopiero za 
wiele lat. Środki z UE nadal są droż-
dżami rozbudowy i poprawy wizerun-
ki naszej gminy. Potwierdza to kierow-
nik Referatu Budownictwa, Geodezji  
i Rozwoju Infrastruktury Urzędu 
Gminy – Barbara Wołczyk.

dokończenie na str. 3 Mieszkańcy Cedzyny nareszcie doczekają się szkoły z prawdziwego zdarzenia.
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Czy tym wypadkom można zapobiec ? 
Przykład heroicznej walki małżeństwa 
A. i M. Dudzików o przebudowę drogi 
nr 74 w Cedzynie, na której zginęła ich 
córka, dowodzi, że  upór i konsekwencja 
w dążeniu do szczytnego celu, przynosi  
powodzenie. Od przebudowy tego nie-
bezpiecznego odcinka „74”, nie było tam 
groźnego wypadku drogowego.

Odpowiednie zabezpieczenia na dro-
gach, to jedno, a nauka poruszania się po 
traktach komunikacyjnych to drugie. I 
właśnie temu drugiemu zagadnieniu pra-
gną poświęcić więcej czasu policjanci  
z Górna.

- Nasi policjanci: posterunkowy Woj-
ciech Zgrzebnicki oraz st. sierż. Woj-
ciech Skrzyniarz  - informuje kierownik 
posterunku w Górnie – mł. asp. Dariusz 
Umański – odwiedzili już Szkołę Pod-
stawową w Radlinie, gdzie przeprowa-
dzili pogadankę na temat bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Dzieci uczono jak 
przechodzić bezpiecznie przez ruchliwą 
drogę krajową nr 74, zwracano uwagę 

Policjanci z Górna przeszkolą młodzież
Tragiczne żniwo na drogach

dokończenie ze str. 1
na zagrożenia na drogach. Dla lepszego 
poznania tych zagrożeń, policjanci wy-
korzystali sprzęt medialny: komputer 
oraz rzutnik. Podobne zajęcia odbędą się 
w pozostałych szkołach na terenie naszej 
gminy.

Niezależnie od tych szkoleń, dziel-
nicowi uczestniczyć będą w wywiadów-

kach, gdzie zwrócą uwagę rodzicom jak 
przestrzec dzieci przed niebezpieczeń-
stwami na drogach. 

Warto dodać, iż do akcji niesienia 
pomocy ofiarom wypadków włączyli się 
także strażacy z OSP w Górnie, o czym 
pisaliśmy w poprzednim numerze „Go-
łoborza”. Podobną akcję organizuje rad-
na Aneta Dudzik

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcia 
te zmniejszą liczbę ofiar i poszkodowa-
nych w wypadkach na drogach naszej 
gminy. (J.)

W Bęczkowie, w wypadku drogowym, zginął niedawno  rowerzysta.

W trakcie realizacji projektu Small 
Grands, odbyły się następujące zajęcia do-
datkowe: koło polonistyczno-teatralne, koło 
języka angielskiego, koło informatyczne, 
koło plastyczne. 

W ramach funduszu z tego projektu za-
kupione zostały materiały: słowniki polsko-
angielskie, książki do ćwiczeń w słuchaniu, 
pisaniu, filmy DVD, zbiór płyt CD do roz-
wijania umiejętności porozumiewania się 
językiem nowożytnym, plansze do pracowni 

językowej oraz do pracowni klas I-III, mate-
riał na stroje taneczne, sprzęt nagłaśniający 
na uroczystości szkolne. Ponadto, zapas ma-
teriałów biurowych.. 

Podsumowanie: wykonany został kalen-
darz na rok 2009, „Przewodnik legend świę-
tokrzyskich” oraz zaproszenia na uroczyste 
podsumowanie projektu. Przeprowadzone 
zostały konkursy:

- plastyczny, w którym: Natalia Opas 
ze SP im. Piotra Ściegiennego w Bęczko-

Wszyscy uczestnicy konkursów oraz wszyst-
kie z wymienionych szkół otrzymali cenne 
nagrody za uczestnictwo w projekcie. 

Finałem projektu był konkurs teatralny 
„Szlakiem legend świętokrzyskich w języku 
angielskim”, w którym wzięły udział cztery 
szkoły z naszej gminy: SP im. Piotra Ście-
giennego w Bęczkowie, SP im. Stefana Że-
romskiego w Cedzynie, SP w Górnie i SP im. 
Jana Pawła II w Skorzeszycach. Gościnnie, 
poza konkursem wystąpiła SP w Krajnie.

Jury (w składzie: przewodnicząca Shal-
la Dipmann – rodowita Amerykanka – od 
8 lat mieszkająca w Polsce, Edyta Kocia – 
nauczyciel języka angielskiego w SP Wola 
Jachowa i Anna Zygadlewicz – nauczyciel 
języka angielskiego w Gimnazjum Wola Ja-
chowa)  pierwsze miejsce przyznało Szkole 
Podstawowej w Górnie. Słysząc gromkie 
brawa publiczności zgromadzonej w sali 
gimnastycznej w Skorzeszycach, można 
wnioskować, że to był „strzał w dziesiątkę”. 
Drugie miejsce zajął Bęczków, trzecie miej-
sce przypadło Skorzeszycom, a SP w Cedzy-
nie przyznano wyróżnienie. 

W tym dniu rozstrzygnięto również kon-
kurs plastyczny, pt.: „Legendy mojej miej-
scowości”. Wszyscy uczestnicy obu konkur-
sów oraz wszystkie z wymienionych szkół, 
otrzymali cenne nagrody za uczestnictwo  
w projekcie. 

Dziękując za udział, gratulując zajętych 
miejsc i życząc dalszych sukcesów w nauce 
i pracy zawodowej, dyrektor SP w Skorze-
szycach Lidia Rafalska  zakończyła uroczy-
stość.       

Koordynator projektu : Magdalena Jaś-
kowska.

O świętokrzyskich legendach 
 – po angielsku

Podsumowanie projektu Small Grands 2008

Uczestniczki finału konkursu w Skorzeszycach.

wie, Katarzyna Mochocka 
ze SP im. Jana Pawła II  
w Skorzeszycach oraz 
Marcin Klimek ze SP  im. 
Stefana Żeromskiego  
w Cedzynie okazali się naj-
lepsi.

- teatralny, w których 
wzięły udział szkoły: SP  
w Górnie, SP im. Piotra 
Ściegiennego w Bęczko-
wie, SP im. Jana Pawła II w 
Skorzeszycach, które zajęły 
miejsca na podium oraz SP 
im. Stefana Żeromskiego 
w Cedzynie, która została 
wyróżniona i SP w Kraj-
nie występująca gościnnie. 

dokończenie ze str. 1
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Jak już informowaliśmy, w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Górnie, 
funkcjonuje Czytelnia Internetowa. 
Biblioteka otrzymała nowy sprzęt 
komputerowy w ramach programu 
„Ikonka”, realizowanego przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. 

Głównym zadaniem Biblioteki Inter-
netowej jest zaspokajanie potrzeb infor-
macyjnych i edukacyjnych społeczeń-
stwa.

Korzystanie z Internetu jest bez-
płatne. Zapraszamy do korzystania 
z łączy internetowych  w  godzinach 
otwarcia biblioteki,  tj. od poniedział-
ku do piątku: od  8.00 do 16.00.

Czytelnia „Ikonka” 
zaprasza

- Wszystkie zadania, na które ogłosi-
liśmy przetargi w 2008 roku są wykona-
ne (o czym pisaliśmy już w „Gołoborzu” 
– przyp. red.) lub są w trakcie realizacji – 
mówi Barbara Wołczyk. Kontynuowana 
jest bardzo ważna dla gminy rozbudowa 
szkoły podstawowej w Cedzynie wraz 
z budową przedszkola gminnego oraz 
sali gimnastycznej. Według planu, wy-
konawca, kielecka firma EKO-INVEST, 
ma zakończyć dzieło w połowie 2010 
roku, ale budowlani robią wszystko, by  
z częścią zadania uporać się jeszcze w 
tym roku. Chodzi o budynek szkoły, 
w którym uczniowie już we wrześniu 
mogliby rozpocząć nowy rok szkolny 
2009/2010.

Przypomnijmy, że wójt podpisał  
z Urzędem Marszałkowskim pre-umowę 
na tę inwestycję, zgodnie z którą dofi-
nansowanie budowy tych obiektów wy-
niesie prawie 2,5 mln złotych, co stanowi 
ok. 38 % kosztów całkowitych. Zadanie 
jest współfinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Święto-
krzyskiego

6 marca br. dokonano odbioru mo-
dernizacji stacji uzdatniania wody dla 
Górna. Inwestycja ta znacznie poprawiła 
jakość wody dostarczanej mieszkańcom.

Kontynuowane są prace przy projek-
tach budowy kanalizacji w Skorzeszy-
cach, Woli Jachowej, Górnie i Górnie 
Parcele.

- W roku bieżącym - kontynuuje kie-
rownik Barbara Wołczyk – zostały ogło-
szone przetargi na kolejne inwestycje  
w gminie:

- Na modernizację (nakładka as-

Raport z inwestycji

Unijne środki przyspieszają 
rozwój gminy

faltowa) drogi gminnej w Skorzeszy-
cach - jest to odcinek od krajowej „74” 
do cmentarza. Dofinansowanie budowy 
przewidziane jest z Narodowego Progra-
mu Odbudowy Dróg Lokalnych – gmi-
na otrzyma ok. 165 tys. złotych. Oferty 
przetargowe składano do 4 marca br. i do 
końca tego miesiąca ma być wyłoniony 
wykonawca, z którym gmina podpisze 
umowę.

- na budowę wodociągu w Woli Ja-
chowej o długości 1,3 km: od granicy 

realizację projektów przygotowanych 
w roku 2008 a dotyczących: budowy 
punktów świetlnych na terenie gminy, 
budowy chodnika w Górnie i Woli Ja-
chowej, przy drodze powiatowej Wola 
Jachowej - Górno – Niestachów oraz 
budowy drogi gminnej w Krajnie Za-
górzu.

Wnioski o unijne pieniądze
Jak już informowaliśmy, gmina pod-

pisała pre-umowy na budowę dróg gmin-
nych: Krajno Zagórze oraz w Radlinie  
a także na rozbudowę SP w  Cedzynie  
z budową sali gimnastycznej i przed-
szkola.

W marcu br. podpisana zostanie pre-
umowa na budowę kanalizacji w Bęcz-
kowie o wartości projektu prawie 9,7 
mln zł, z czego 60 % dołoży UE.

z gminą Bieliny w kierunku Woli Ja-
chowej. Oferty mają być złożone do 20 
marca br.

- na wykonanie projektu kanali-
zacji sanitarnej dla Krajna Parceli, 
Krajna Pierwszego i Krajna Drugie-
go. Wykonawcą tej inwestycji zostało 
PPUH „ADIR” z Kielc, z którym gmina 
- 9 lutego br. - podpisała umowę na wy-
konanie tych prac.

- na wykonanie oświetlenia 
chodnika w Skorzeszycach, przy dro-
dze krajowej nr 74, na długości 753 me-
try.

W tym roku będą ponadto realizowane: 
- budowa ciągu pieszo - jezdnego 

w Górnie – od drogi nr 74, obok stacji 
paliw, w kierunku Górna Zawady – dłu-
gości 286 metrów. Roboty mają być za-
kończone w I półroczu br.,

- w kwietniu br. ogłoszony zosta-
nie przetarg na budowę zespołu boisk  
w Radlinie, w ramach programu: 
„Moje boisko – Orlik 2012”,

- od maja br. kolejne przetargi, które 
ogłosi gmina, dotyczyć będą budowy: 
odwodnienia drogi gminnej Krajno 
Łęki, parkingu w Krajnie, obok cmen-
tarza.

W tym roku przewiduje się ponadto 

Gmina Górno złożyła już wnioski na: 
zagospodarowanie terenu wokół szko-
ły w Górnie, wraz z budową boiska 
szkolnego, na budowę drogi gminnej 
w osiedlu domków w Górnie, także 
wniosek łączny na: przebudowę stołów-
ki szkolnej w Radlinie, wyposażenie 
bloku żywieniowego oraz na zagospo-
darowanie terenu wokół gimnazjum  
w Bęczkowie.

Do końca marca br. gmina złoży 
także wniosek na rozbudowę strażnicy 
OSP w Leszczynach, a do15 czerwca br. 
– na budowę kanalizacji w Cedzynie 
oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w tej miejscowości.

Prawdopodobnie na przełomie maja 
i czerwca tego roku ruszy nabór wnio-
sków (PROW) na budowę kanalizacji 
dla Krajna Zagórze.

Warto podkreślić, iż wszystkie prace 
projektowe na rozbudowę oczyszczalni 
oraz budowę kanalizacji dla pozostałych 
miejscowości w gminie podejmowane są 
w ramach Związku Gmin Gór Święto-
krzyskich.

Jak widać, gmina stanowi lub stano-
wić będzie wielki plac budowy. W ten 
sposób wykorzystuje się szansę, jaką 
daje nam przynależność do UE.  (Kos.)

Szkoła w Cedzynie rośnie jak na drożdżach.

dokończenie ze str. 1
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Grupa pań spotkała się w „tłusty czwartek”-  19 lute-
go br. - w strażnicy OSP, na zebraniu założycielskim Koła 
Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej.  Wybrano Zarząd 
KGW: funkcja przewodniczącej przypadła Barbarze Grze-
sik, na jej zastępczynię wybrano Krystynę Sobieraj, sekre-
tarzem została Małgorzata Satro, a skarbnikiem Renata 
Cedro. 

Kobiety z Woli Jachowej zaprosiły na „słodką” ucztę przed-
stawicielkę Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych - Zofię Nawrot oraz Joannę Karwacką 
z Powiatowego Zespołu Doradczego Świętokrzyskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, które udzieliły 
informacji co zrobić, aby ich „nieformalny związek” stał się 
legalnie działającym Kołem Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie organizacyjne KGW w Woli Jachowej odbyło się przy 
pączkach – w „tłusty czwartek”.

Koło Gospodyń Wiejskich 
powstało w Woli Jachowej

Laureatem nagrody „Świętokrzyska 
Victoria” w kategorii „Osobowość” zo-
stał ksiądz infułat Czesław Wala - bu-
downiczy i kustosz Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Kałkowie - Godowie. 
Jest postacią niezwykłą wśród współcze-
snego duchowieństwa. Z jego inicjatywy 
wybudowano obiekty takie jak: „Golgo-
ta”, „Panorama Świętokrzyska”, muzeum 
regionalne, gdzie pątnicy mogą przypo-
minać sobie dzieje i więzy, jakie od zara-
nia dziejów łączyły nasz naród z chrze-

Poznaliśmy laureatów „Świętokrzyskiej Victorii” - nagrody samorządu wo-
jewództwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzy-
skich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz 
swoich środowisk. Przyznano ją w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Oso-
bowość” i „Przedsiębiorczość”.

Laureaci  
„Świętokrzyskiej Victorii”

Gala w Centrum Biznesu z udziałem przedstawicieli naszej gminy

ścijaństwem. Przy Sanktuarium powsta-
ła Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, 
Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder,  
a w Rudniku nad Sanem, w jego rodzin-
nej miejscowości, sierociniec oraz dom 
dziecka. Kolejnym dziełem w trakcie 
realizacji jest hospicjum. W trosce o lu-
dzi głuchoniemych ks. Wala nauczył się 
języka migowego i został ich duszpaste-
rzem.

W kategorii „Przedsiębiorczość” - 
Świętokrzyską Victorię” przyznano Fa-

bryce Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą 
w Sędziszowie. To ceniony producent 
jednostek kotłowych i części ciśnie-
niowych kotłów. Marka firmy SEFA-
KO rozpoznawalna jest na europejskim  
i światowym rynku energetycznym. 
Ponad 90% produkcji fabryki stano-
wi export do krajów Unii Europejskiej.  
W 2007 r. firma SEFAKO podjęła de-
cyzję o rozbudowie i uruchomieniu 
III-ego etapu budowy nowej fabryki  
w Sędziszowie w celu zwiększenia mocy 
produkcyjnych fabryki. Umożliwi to 
tym samym dalszy rozwój miasta a zara-
zem powiatu jędrzejowskiego. Urucho-
mienie nowej fabryki planowane jest w 
lipcu 2009 r. Docelowe zatrudnienie po 
uruchomieniu nowej hali produkcyjnej  
w latach 2009-2010 wyniesie 1500 
osób.

Natomiast w kategorii „Samorząd-
ność” zwyciężyła gmina Bieliny. Do-
chody gminy w 2008 roku wyniosły 
ponad 24 miliony złotych. Gmina starała 
się o fundusze z wielu programów unij-
nych, złożyła także 5 wniosków w ra-
mach RPO w tym dotyczący utworzenia 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świę-
tokrzyskich wraz z restauracją zabytków 
Świętego Krzyża o ogólnej wartości po-
nad 19 milionów złotych.

Projekt „Gmina Bieliny - Nasze 
Miejsce Mocy” znalazł się wśród dwóch 
polskich projektów ubiegających się  
o Europejską Nagrodę Przedsiębiorczo-
ści.

Uroczystość wręczenia nominacji od-
była się 25 lutego br. w Centrum Biznesu 
w Kielcach. Uczestniczyli w niej gospo-
darze naszej gminy: wójt Jarosław Kró-
licki, przewodniczący Rady Gminy Jan 
Sikora oraz radna Aneta Dudzik. 

Uczestnicy gali obejrzeli następnie 
koncert w wykonaniu czołowych soli-
stów z woj. świętokrzyskiego oraz grupy 
Katarzyny Gaertner. (J.)

Przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora oraz radna Aneta Dudzik w towarzystwie marszał-
ka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa i wójta gminy Bieliny, mieszkańca Skorzeszyc, 
Sławomira Kopacza na gali „Świętokrzyskiej Victorii”, w centrum Biznesu w Kielcach. 



5„Gołoborze”20 marca - 20 kwietnia 2009 r.

Imprezę rozpoczęła dyrektor szko-
ły, witając zgromadzonych i życząc im 
miłej zabawy. Na początku, jak to często 
bywa, wszyscy stali przy ścianach. Jed-
nak didżej Piotr trafnie dobierał muzykę, 
począwszy od najnowszych hitów do 

piosenek nieco starszych, co z pewnością 
wpłynęło na zachowanie chłopców, któ-
rzy zaczęli prosić dziewczynki do tańca. 
Tak to rozpoczęła się świetna zabawa 
i nikt nie myślał o siedzeniu na ławce. 
Kolorowe stroje uczennic wirowały  

w tańcu, tworząc jakby kolorową tęcze. 
Później zaczął się wielki koncert życzeń. 
Wszyscy duzi i mali pozdrawiali swoich 
przyjaciół lub dedykowali im piosen-
ki. W trakcie zabawy znalazła się także 
chwila na obfity poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. W krótkich prze-
rwach w tańcu można było poczęstować 
się ciastem. Przed godziną dwudziestą 
wszyscy wykonali ostatni taniec, a kilka 
minut później zakończyła się zabawa. 
Uczniowie wrócili do domu zmęczeni 
ale bardzo zadowoleni.

Turniej Czytelniczy: „W Pacanowie…”

W sali gimnastycznej zebrali się 
uczniowie, aby posłuchać pięknego 
czytania fragmentu utworów znanego 
humanisty. W turnieju wzięło udział 14 
osób (po dwóch uczniów z każdej kla-
sy, począwszy od klasy przedszkolnej). 
Uczniowie czytali fragmenty utworów: 
„120 przygód Koziołka Matołka”, „Pan-
na z mokrą głową”, „Za króla Piasta Pol-
ska wyrasta”, „Szatan z siódmej klasy”. 
Wybrali najzabawniejsze sceny z utworu, 
a następnie prezentowali je w turnieju. 

Uroczystość rozpoczęli uczniowie 
klas 0-III, którzy recytując wiersz „W 
Pacanowie kozy kują” przywołali do 

10 lutego br., w SP im Jana Pawła II, odbył się Turniej Czytelniczy pod 
nazwą „W Pacanowie”. Sama nazwa wskazywała, że był on poświęcony twór-
czości Kornela Makuszyńskiego. 

sali Koziołka Matołka, który w dość 
oryginalny i wesoły sposób powitał się 
z publicznością szkolną. Miły przyjaciel 
dzieci towarzyszył nam do końca turnie-
ju. 

Jury w składzie: Magdalena Jaś-
kowska i siostra Daniela miało nie lada 
problem, bo uczestnicy turnieju pre-
zentowali wysoki poziom czytelnictwa.  
W trakcie obrad jury wśród uczniów 
przeprowadzono konkurs z wiedzy  
o życiu Kornela Makuszyńskiego i zna-
jomości jego utworów. Za poprawną 
odpowiedź można było otrzymać słod-
kiego batonika. Wreszcie jury ogłosiło 

wyniki turnieju. Okazało się, że wszyscy 
uczestnicy zajęli wyłącznie I miejsce 
i w nagrodę otrzymali książki autorstwa 
Kornela Makuszyńskiego. Uczniowie 
poprosili Koziołka Matołka, by pozo-
stał z nimi lecz on tylko odpowiedział: 
„Chciałbym bardzo, lecz odpocząć tu nie 
mogę, muszę szukać Pacanowa i w tej 
chwili ruszam w drogę.”

„Karnawał, czas hulanek i swawoli...”
W Skorzeszycach

„Górnianecki” podczas eliminacji w Stąporkowie.

W SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach odbyła się zabawa choinkowa:  
w  sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie oraz młodsze dzieci z rodzi-
cami  i oczywiście didżej ze sprzętem muzycznym.

14 zespołów i solistów zaprezentowa-
ło po dwie pieśni wielkopostne na scenie 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stąporkowie. Były to eliminacje re-
jonowe, które miały za zadanie wyło-
nić wykonawców do udziału w V Festi-
walu Pieśni Wielkopostnych „Lament 
na śmierć Jana Pawła II” - 22 marca  
w kościele pw. św. Michała Archanioła  
w Daleszycach.

Komisja konkursowa w składzie: prze-
wodniczący Jerzy Gumuła, kierownik 
Działu Dziedzictwa Kulturowego Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 
Katarzyna Lisowska, ks. Marek Plewniak 
i Karolina Opałko, wytypowała do finału 
sześć zespołów i jedną solistkę.

W Daleszycach usłyszymy między in-
nymi: piętnastoletnią solistkę Dominikę 
Bałazińską oraz zespoły: Ad hoc, Bolmi-
nianki, Chór Nowina, Dalmarianki, „Gór-
nianecki” i Szewczenki.

Eliminacje w Stąporkowie obejmowały 
powiaty: konecki, jędrzejowski, skarżyski, 
starachowicki i włoszczowski. Pozostałych 
uczestników festiwalu wyłoniły elimina-
cje w Pińczowie (15 marca). Tam o prawo 
udziału walczyły wykonawcy z powiatu 
kieleckiego, opatowskiego, buskiego, kazi-
mierskiego, ostrowieckiego, pińczowskie-
go, sandomierskiego i staszowskiego.

V Festiwal Pieśni Wielkopostnych 
„Daleszyce 2009”

z udziałem „Górnianecek”
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W ramach wspierania rozwoju kwa-
lifikacji zawodowych i doradztwa dla  
przedsiębiorstw” (projekty adresowane 
m.in. do osób pracujących oraz kadry 
zarządzającej i pracowników przedsię-
biorstw w regionie) zostały ogłoszone 
dwa konkursy. Pierwszy z nich kierowa-
ny jest bezpośrednio do przedsiębiorców 
posiadających siedzibę w naszym wo-
jewództwie. W ramach tego konkursu 
będą realizowane następujące typy pro-
jektów: szkolenia oraz doradztwo zwią-
zane ze szkoleniami dla kadr zarządza-
jących i pracowników przedsiębiorstw  
w zakresie m.in. zarządzania, identy-
fikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji 
pracowników, organizacji pracy, zarzą-
dzania BHP, elastycznych form pracy, 
wdrażania technologii produkcyjnych 
przyjaznych środowisku, wykorzystania 
w prowadzonej działalności technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych. 
A także doradztwo dla mikro, małych  

Nowe konkursy  
z „Kapitału Ludzkiego”

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs na nabór wniosków o dofinansowa-
nie projektów w 2009 roku w ramach działań: „Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla  przedsiębiorstw”, „Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie” oraz „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz 
adaptacyjności”. A także konkurs na działanie „Wsparcie powiatowych i wojewódz-
kich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezro-
botnych w regionie”. Ten ostatni kierowany jest do powiatowych urzędów pracy.

i średnich przedsiębiorstw, w tym dla 
osób samozatrudnionych, w szczegól-
ności w zakresie ekonomii, finansów, 
zarządzania zasobami ludzkimi lub 
rachunkowości. Wartość kontraktacji  
w 2009 roku: 9 mln zł.

Drugi konkurs będzie realizował pro-
jekty uwzględniające szkolenia, kursy  
i doradztwo zawodowe skierowane do 
dorosłych osób pracujących, które z wła-
snej inicjatywy są zainteresowane naby-
ciem nowych, uzupełnianiem lub pod-
wyższaniem kwalifikacji i umiejętności, 
w szczególności dla osób zatrudnionych 
o niskich kwalifikacjach. Wartość kon-
traktacji w 2009 roku: 14, 5 mln zł.

W ramach wspierania procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych  
w regionie organizowane będą szkolenia 
przekwalifikowujące i usługi doradcze w 
zakresie wyboru nowego zawodu i zdo-
bycia nowych umiejętności zawodowych 
(w tym indywidualne plany działań i po-

moc w wyborze odpowiedniego zawodu 
i miejsca zatrudnienia). Wsparcie otrzy-
mają pracodawcy przechodzący procesy 
adaptacyjne i modernizacyjne, realizo-
wane w formie tworzenia i wdrażania 
programów zwolnień monitorowanych 
(outplacement), w tym szkoleń i doradz-
twa zawodowego. Podnoszona będzie 
świadomość pracowników i kadr zarzą-
dzających modernizowanych firm w za-
kresie możliwości i potrzeby realizacji 
projektów wspierających procesy zmian 
poprzez szkolenia i doradztwo. Wartość 
kontraktacji w 2009 roku: 9 mln zł.

W ramach wzmacniania lokalnego 
partnerstwa na rzecz adaptacyjności 
tworzone będą sieci współpracy (w tym 
partnerstw) w zakresie wzmacniania 
dialogu społecznego i inicjatyw podej-
mowanych wspólnie na poziomie lokal-
nym i regionalnym przez organizacje 
pracodawców i przedstawicielstwa pra-
cownicze, mających na celu zwiększa-
nie zdolności adaptacyjnych pracowni-
ków i przedsiębiorców, w szczególno-
ści w zakresie organizacji pracy, form 
świadczenia pracy, promocji podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych, godze-
nia życia zawodowego i prywatnego.  
W tym działaniu wartość kontraktacji  
w 2009 roku wynosi: 1 mln zł.

Wszystkie konkursy mają charakter 
otwarty, a nabór został rozpoczęty 9 lu-
tego br. Biuro Prasowe: tel. 041 343 - 
90 -31

Rok 2008 rozpieszczał nas pod wzglę-
dem korzystnego ułożenia dni ustawowo 
wolnych od pracy w kalendarzu. Bieżący nie 
będzie już taki łaskawy, co odbije się przede 
wszystkim na branży turystycznej. 

Dla branży turystycznej długie weekendy, 
gdy możemy sobie pozwolić na wypoczynek, 
są szczególnie owocne. Tegoroczny kalendarz 
długich weekendów jest jednak mało korzyst-
ny i raczej nie pomoże w planowaniu sezonu w 
hotelach, pensjonatach czy restauracjach. Stra-
cą zapewne biura podróży, które w tych okre-
sach odnotowują najwyższe zyski. Cieszą się 
za to pracodawcy, a plusy tej sytuacji znajdują 
ekonomiści - PKB będzie rósł szybciej, wię-
cej pieniędzy pozostanie w budżecie państwa  
i w naszych portfelach. Z badań opinii publicz-
nej wynika, że chętnie chodzimy do pracy, 
więc może nie ma tego złego.

Z kalendarza: 
• Wielkanoc: 12 i 13 kwietnia;
• 1-3 maja: piątek - niedziela; (trzy dni wol-

nego)
• Boże Ciało: 11 czerwca; (jeśli weźmiemy 

wolne w piątek 12 czerwca - 4 dni wolnego)
• Wszystkich Świętych: 1 listopada, niedziela
• Święto Niepodległości: 11 listopada, środa; 

(jeśli weźmiemy wolne 12 i 13 listopada - 5 dni 
wolnego)

• Święta Bożego Narodzenia: 25 grudnia, 
piątek.

Mniej długich weekendówWalentynki w Środowiskowym Domu Samopomocy

Czeka nas 
pracowity rok

13 lutego, w przeddzień tego szczególne-
go święta, w ŚDS odbyła się zabawa walen-
tynkowa z udziałem gości z zaprzyjaźnione-
go ŚDS-u w Kielcach, mającego swą siedzibę 
na ul. Okrzei. 

Po nastrojowej części artystycznej,  

decznymi uczuciami za sprawą zabawy wa-
lentynkowej. Miłe towarzystwo i nastrojowy 
klimat sprawiły, że uczestnicy długo będą go 
pamiętać. Dzięki takim spotkaniom, osoby 
niepełnosprawne mają okazję do integracji  
i wspólnej zabawy.

Integracja i wspólna zabawa
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej to oaza spokoju, radości i miłości 

dla wszystkich, którzy wstępują pod jego dach. Nie mogło więc zabraknąć w nim akcentu 
związanego z Dniem Świętego Walentego – patrona zakochanych oraz tych, którzy chcą 
podzielić się swoją miłością i dobrocią z innymi.

Walentynki w ŚDS w Woli Jachowej.

o tematyce roman-
tycznej, miłosnej, 
pełnej wrażeń i po-
zytywnych ciepłych 
uczuć, podopieczni 
z Woli Jachowej za-
serwowali gościom 
wypełniony eks-
presją, rytmiczny 
taniec nowoczesny, 
po którym zapro-
szono gości na po-
częstunek i słodkie 
co nieco. Chwilę 
później wszyscy ru-
szyli do tańca. 

Ten dzień, bar-
dziej niż w inne dni 
w roku, wypełniony 
był ciepłymi, ser-



7„Gołoborze”20 marca - 20 kwietnia 2009 r.

L.p. Nazwa miejscowości marzec kwiecień
1. Cedzyna 14
2. Leszczyny 16
3. Radlin 19 21

4. Krajno I (Zagórze,Wymyślona, 
Stara Wieś, Pogorzele) 26 28

5. Krajno II (Południowa,Parcele,Łęki) 31 30
6. Bęczków (Podmąchocice) 24 23
7. Górno (Parcele, Zawada, Bór) 2
8. Wola Jachowa 7
9. Skorzeszyce 9

Uwaga, ZUK będzie zbierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na 
pusty. Wystawić worki przed posesje o godz. 7.30.

Harmonogram wywozu śmieci

W bieżącym roku musimy szczegól-
nie uważać na przepisy drogowe, bo ich 
łamanie będzie nas kosztować więcej, niż 
dotychczas. Nowy taryfikator przewidu-
je wyższe kary za niektóre przewinienia 
- 500 złotych za parkowanie w miejscu 
dla niepełnosprawnych, od 300 do 500 
złotych za przejechanie skrzyżowania 
na czerwonym świetle i 200 złotych za 
jazdę bez świateł. Podwyższenie kar 
ma dyscyplinować kierowców, którzy 
stwarzają niebezpieczeństwo na drodze, 
a chronić przede wszystkim pieszych  
i niepełnosprawnych użytkowników 
dróg. Taryfikator mandatów zawiera też 
dwie nowe pozycje: jeśli kierowca nie 
zachowa przepisowego odstępu podczas 
zatrzymywania w tunelu, lub spowodu-
je zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, kosztować może go to nawet 
500 złotych.

1 stycznia weszła w życie również 
nowelizacja ustawy o ewidencji ludno-
ści, która wprowadziła poważne sankcje 
za niedopełnienie obowiązku wymiany 
dowodu osobistego w przypadku zmia-
ny danych osobowych. Teraz będziemy 
mieli na to trzy miesiące, w innym ra-
zie nasz dowód straci ważność z urzę-
du. Nieaktualne dane w dowodzie mogą 
przysporzyć nam wielu problemów. 
Oznacza to trudności w załatwieniu wie-
lu spraw urzędowych, w bankach, czy 
przed notariuszem.

Kolejna zmiana dotyczy posiadaczy 
motocykli i skuterów z automatyczną 

To warto wiedzieć

Nowe przepisy w 2009 roku
Nieznajomość prawa szkodzi - mówi stara maksyma. Dlatego przypomina-

my, jakie zmiany w przepisach nastąpiły wraz z nadejściem 2009 roku. 
skrzynią biegów, którzy będą mieli ogra-
niczone prawo jazdy. Pierwsze ograni-
czenie może być związane ze stanem 
zdrowia osoby i wydaje je lekarz. Dru-
gie wiąże się z możliwością kierowania 
określonym typem pojazdów. Jest ono 
nakładane na prawo jazdy przez ośro-
dek egzaminowania. Tutaj, jeżeli kursant 
uczył się jeździć w samochodzie z auto-
matyczną skrzynią biegów, musi również 
w takim samochodzie zdawać egzamin. 
Później będzie mógł prowadzić tylko ta-
kie pojazdy, a jego prawo jazdy będzie 
zawierało specjalne oznaczenie. Jeżeli 
osoba będzie chciała jeździć samocho-

dami wyposażonymi w ręczną skrzynię 
biegów będzie musiała zdać kolejny eg-
zamin. Teraz będzie to dotyczyło także 
jednośladów.

Od nowego roku nasze domy  
i mieszkania muszą posiadać certyfikaty, 
określające ich energochłonność, podob-
nie jak pralki i lodówki. Spokojni mogą 
być jednak ci, którzy w najbliższym cza-
sie chcą sprzedać mieszkanie bez takie-
go świadectwa. Transakcje nie zostaną 
wstrzymane, bo za jego brak nie grożą 
żadne sankcje. Certyfikaty niezbęd-
ne będą tylko przy oddawaniu nowych 
mieszkań do użytku. 

Wreszcie dobra wiadomość dla osób 
niepełnosprawnych, którym umożliwio-
no poruszanie się po urzędach i innych 
instytucjach publicznych takich, jak ban-
ki, szpitale, sądy i szkoły z psem prze-
wodnikiem.

Przy robieniu zakupów lub zawarciu 
umowy na jakiejkolwiek usługi u siebie 
w domu mamy dziesięć dni, aby taką de-
cyzję przemyśleć i z niej zrezygnować. 
Takie prawa gwarantują nam przepisy 
konsumenckie. Często jednak zdarza się, 
że przedstawiciele handlowi działają nie-
uczciwie i nie zostawiają adresu ani tele-

fonu, pod którymi można taką rezygna-
cję zgłosić. Lepiej, więc zastanowić się 
wcześniej, co podpisujemy. Szczególnie, 
jeśli ktoś sugeruje nam nakaz wójta.

Oczywiście, ani w Zagnańsku, ani  
w Masłowie w urzędach gminy o naka-
zie zakładania telewizji cyfrowej wyda-
nym przez wójta nikt nic nie słyszał. 

W gminach krąży fałszywy przedstawiciel handlowy z telewizji cyfrowej

Rośnie liczba poszkodowanych
SPRAWDŹ,  

KOGO WPUSZCZASZ
Nie jest wykluczone, że fałszywy 

przedstawiciel telewizji cyfrowej trafi 
także do naszej gminy. Policja radzi do 
tego typu propozycji podchodzić jeszcze 
ostrożniej.

- Przede wszystkim trzeba spraw-
dzić, kogo wpuszcza się do domu. Jeśli 
jesteśmy ofertą w jakikolwiek sposób 
zainteresowani, to poprośmy o doku-
menty przedstawiciela lub upoważ-
nienie od firmy. Jeśli nie chcemy sko-
rzystać z oferty, albo coś nas niepokoi  
w zachowaniu takiej osoby, po prostu 
grzecznie, ale kategorycznie, podziękuj-
my i nie wpuszczajmy jej do domu - ra-
dzi podkomisarz Małgorzata Tkaczyk - 
Kłębek z zespołu prasowego świętokrzy-
skiej policji. - Jeśli osoba ta zachowuje 
się w sposób nachalny narusza nasz mir 
domowy, to wtedy powinniśmy, po pro-
stu, wezwać policję.

- W ostatnich dniach nasi inspektorzy odebrali cztery telefony od mieszkań-
ców podkieleckich gmin Zagnańsk i Masłów, z prośbami o pomoc w rozwią-
zaniu umowy z jedną z platform telewizji cyfrowej. Każdy z nich twierdził, że 
podpisał taka umowę, bo przedstawiciel handlowy wmówił im, że „wójt gminy 
kazał to zrobić we wszystkich miejscowościach”. Ludzie po przejrzeniu umów 
zorientowali się ile muszą zapłacić za taką telewizję i chcieli z nich zrezygnować, 
co nie było już takie łatwe - mówi Mariusz Burchart, dyrektor Świętokrzyskiej 
Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach. - Wiemy, o którą platformę te-
lewizyjną chodzi, ale czekamy wciąż na pisemne zgłoszenia poszkodowanych. 
Obawiamy się także, że oszukanych może być więcej. 



WÓJT GMINY GÓRNO
Urząd Gminy Górno
26 – 008 Górno 169

tel.: 41/302 30 18 fax.: 041/302 30 09
 ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r., z zakresu:
 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań  

w roku 2009 wynosi:
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 000 zł
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 10 000 zł
Termin i miejsce realizacji zadania:
1. Termin – od dnia podpisania umowy r. do 15.12.2009 r.
2. Miejsce realizacji – teren Gminy Górno
Termin i warunki składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać 

pocztą na w/w adres do dnia 15 kwietnia do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną 
po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 w obszarze kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego” – dotyczy zadania nr 1, „Otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 w obszarze upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu” – dotyczy zadania nr 2.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu umieszczonym 
na stronie Urzędu Gminy www.gorno.pl oraz na tablicy ogłoszeń UG Górno.

Raz do lekarza kobieta wpada:
Panie doktorze, niech mnie pan zbada.

Pani się myli, jestem weterynarzem,
Ludzi w ogóle ja nie przyjmuję.

A ja się właśnie zwierzęciem czuję:
Gdy rano wstaję, niech mi pan wierzy,
Biegam po domu, jak kot z pęcherzem,

Do pracy biegam jak ten pies kusy,

Jak małpa czepiam się autobusu,
Jak osioł jestem zapracowana,

Jak wielbłąd wracam obładowana.
A gdy już zasnę, to nad ma głową

Mąż czule szepce: posuń się krowo!
Więc może jakimś cudownym lekiem,

Uczyni mnie pan znowu człowiekiem ?

U lekarza ...

To już VII kolejna edycja turnieju piłki 
nożnej halowej Krajno - Ferie 2009. Dzię-
ki współpracy Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Górnie  
i Uczniowskiego Klubu Sportowego Krajno, 
mali sportowcy mogli spędzić dwa kolejne dni 
ćwicząc i rywalizując o miano najlepszej dru-
żyny gminy. 

W gościnnej sali gimnastycznej szkoły  
w Krajnie współzawodniczono w dwóch katego-
riach wiekowych:  klas VI i klas IV. Łącznie wy-
startowały reprezentacje niemal wszystkich szkół 
z terenu gminy Górno.

17 lutego br. dominowała reprezentacja  
z Woli Jachowej. Kolejne miejsca zajęły szkoły ze 
Skorzeszyc (II m.) i Krajna (III m.). Wyłoniono 
także najlepszego strzelca turnieju, okazał się nim 
Piotr Zielonka. Wśród bramkarzy na wyróżnienie 
zasłużył Daniel Synowiec. Obaj reprezentowali 
Wolę Jachową.  

Wśród chłopców najmłodszych 18 lutego br.  
sukces odniosła reprezentacja Bęczkowa. Tuż za 
nimi uplasowały się: Wola Jachowa (II m.) i Ce-
dzyna (III m.). Wyłoniono także króla strzelców 
i najlepszego bramkarza. Obaj: Dominik Haba  
i Daniel Kuzka to członkowie zwycięskiej druży-
ny z Bęczkowa. 

Dzięki środkom z GKRPA, wszystkie druży-
ny mogły cieszyć się nagrodami. Wręczone zosta-
ły pamiątkowe dyplomy, piłki, najlepsze zespoły 
uhonorowano pucharami a ich członków - meda-
lami; najlepsi strzelcy i bramkarze również zostali 
docenieni. Trud sportowej rywalizacji osłodzono 
pączkiem i ciepłą herbatą.

Pomysłodawca i organizator Sławomir Tofil 
pragnie podziękować także wszystkim nauczycie-
lom w-f, którzy poświęcili swój czas, sprawowali 
opiekę nad dziećmi i byli pomocni w sprawnym 
przeprowadzeniu zawodów. 

Wszyscy już umówili się na rewanże w ko-
lejne ferie.

Ferie na sportowo

Turniej halowej 
piłki nożnej

Uczestnicy turnieju sportowego w Krajnie.


