
(08/122)

Święto Województwa - rozmowa z marszałkiem - Adamem Jarubasem - str. 3

20 sierpnia - 20 września 2009 r.

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 4

Z Górna do Modliszewic

Gminne Zawody Sportowe – Pożarnicze

„Odnowa i rozwój wsi”

Pieniądze 
unijne  

dla gmin

Wsparcie  
dla Górna

Beneficjenci umów z „Odnowy i Rozwoju Wsi” z marszałkiem województwa  
Adamem Jarubasem, przemawia – dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regio-
nu – Mirosława Mochocka.

Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego, jako pierwszy w kraju, podpi-
sał, na początku sierpnia br., ponad 
100 umów z beneficjentami z gmin 
naszego województwa, w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
działanie: „Odnowa i rozwój wsi”.

Wola Jachowa górą !
Ochotnicza Straż Pożarna z Woli Jachowej ma dużo do czy-

nienia z wodą – wody na tegorocznych Gminnych Zawodach 
Sportowo - Pożarniczych nie zabrakło! I tej przygotowanej do 
rozgrywek – jak też dodatkowej – z nieba!

Jedna z konkurencji sportowych strażaków z OSP, tzw. „bojówka”.

Delegacja z naszej gminy na imprezie w Świętokrzyskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Już od lat tradycją jest, że w ostatnią niedzielę czerwca 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach otwiera 
się szeroko dla rolników którzy pragną się zapoznać z jego 
działalnością. dokończenie na str. 5

Po nowe doświadczenia  
i... rozrywkę
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Gminne Zawody Sportowe – Pożarnicze

Wola Jachowa górą !
Jednak te nieplanowane i zupełnie 

niemile widziane chwile deszczowe, nie 
posuły dobrej zabawy na boisku przy 
SP w Woli Jachowej. W niedzielne po-
południe - 26 lipca br. - rozegrano pełen 
emocji pojedynek pomiędzy trzema dru-
żynami OSP z terenu naszej gminy. Stra-
żacy z Górna, Leszczyn i Woli Jachowej 
dzielnie walczyli o miano najlepszych 
w gminie Górno.  W szranki stanęły rów-
nież dwie drużyny Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych – dziewczęta z Górna 
oraz chłopcy z Woli Jachowej. 

Na wszystkich uczestników czekały 
wspaniałe nagrody. Jednostki OSP otrzy-
mały sprzęt, potrzebny w domu każdemu 
mężczyźnie, natomiast młodzież bardzo 
ucieszyła się z markowych bluz.

Najlepszy czas i najmniej punktów 
karnych uzyskała w tym roku drużyna 
gospodarzy, czyli Wola Jachowa. Tuż za 
nimi uplasowali się ochotnicy z Górna, 
trzecie miejsce zajęli panowie z Lesz-
czyn. 

Po rozdaniu nagród i pucharów gra-
tulacjom – między innymi od wójta gmi-
ny Jarosława Królickiego - nie byłoby 
końca, gdyby nie to, że zabawa dopiero 
miała się zacząć. Szybciutko trzeba było 
się przebrać i przygotować do pierwsze-
go w dziejach gminy Górno meczu piłki 
nożnej:  Strażacy & Samorządowcy. Peł-
ne humoru i dobrej zabawy dwie połów-

czornych przygrywał zespół „Spekrum” 
z Górna, nagradzany raz za razem grom-
kimi oklaskami fanów, natomiast Kasia 
Dziekańska zapraszała dzieci i doro-
słych do mnóstwa przeróżnych konkur-
sów.  Każdy odważny i chętny  otrzymy-
wał nagrodę za udział. 

Małgorzata Kołodziej - specjalistka 
psychoterapii uzależnień i współuzależ-
nień - przeprowadziła pogadankę na te-
mat zdrowego spędzania wolnego czasu, 

Urząd Gminy w Górnie informuje, że w dniach: od 1 do 10 września br. 
przeprowadzona zostanie rekrutacja do punktów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w: Bęczkowie, Radlinie, Krajnie, Leszczynach, Woli Jacho-
wej i Skorzeszycach.

Zainteresowani winni się zgłaszać, wraz z dziećmi, w dniach: od 1 do 10 wrze-
śnia br., w godz.: od 9.00 do 13.00, do dyrektorów ww. szkół, celem wypełnienia 
arkusza rekrutacyjnego, 

Ogłoszenie Urzędu Gminy

lowych w Górnie rozdawali długopisy 
i ulotki zawierające dane teleadreso-
we komisji, aby wiedzieć, gdzie należy 
zgłosić się, jeśli potrzebna będzie pomoc 
dla samego siebie czy też bliskiej osoby.

– To było bardzo udane, miło spędzo-
ne w gronie znajomych, przyjaciół i ca-
łych rodzin popołudnie – wypowiadali 
się uczestnicy pikniku.  A wszystko to 
dzięki środkom z konkursu ofert na re-
alizację zadań publicznych w 2009 roku 
w gminie Górno: „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu – promowa-
nie zdrowego stylu życia”, z puli Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W kwietniu tego roku 
Zarząd OSP w Woli Jachowej złożył do 

ki meczu, sędziowane przez Marcina 
Nowaka, zakończyły się zwycięstwem 
wysportowanych i zaprawionych w boju 
strażaków. Złote i srebrne medale obu 
piłkarskim drużynom wręczył przewod-
niczący Rady Gminy Jan Sikora. 

Teraz na wszystkich uczestników pik-
niku czekało 100 kg kiełbasek z grilla, 
ciepłe i zimne napoje jak też coś na słod-
ko. Na scenie do późnych godzin wie-

Puchar dla najlepszej drużyny zawodów – OSP z Woli Jachowej.

wyjaśniła jakie za-
grożenia czekają na 
młodzież i dorosłych 
n a d u ż y w a j ą c y c h 
spożywanie alkoho-
lu, czy też innych 
używek, a także jak 
rozpoznać moment, 
kiedy należy się za-
stanowić nad swo-
im postępowaniem 
i mówiąc potocznie 
po prostu „wyhamo-
wać”. Członkowie 
Gminnej Komisji 
R o z w i ą z y w a n i a 
Problemów Alkoho-

gminy Górno wniosek na zorganizowa-
nie zawodów sportowo – pożarniczych, 
połączonych z piknikiem rodzinnym. 
Komisja konkursowa, uznała go za war-
ty zrealizowania i przyznała fundusze. 
Duże zainteresowanie i zadowolenie na 
twarzach mieszkańców gminy, którzy 
wzięli udział w przedsięwzięciu, może 
świadczyć o tym, iż był to strzał w dzie-
siątkę!

Serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy bezinteresownie pracowa-
li pomagając przed i podczas imprezy 
w zorganizowaniu niedzielnego popołu-
dnia.  (J.S.)

Wójt Jarosław Królicki pozdrawia uczestników zawodów oraz zgromadzonych 
mieszkańców gminy.

dokończenie ze str. 1
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Dni Województwa Świętokrzyskiego

- Panie Marszałku skąd pomysł, aby 
Dni Województwa Świętokrzyskiego od-
bywały się we wszystkich powiatach?

- W swojej codziennej pracy obserwuję 
jak mieszkańcy z poszczególnych powiatów 
przyjeżdżają do Kielc, aby załatwić sprawy 
związane z rozpoczęciem działalności go-
spodarczej, dofinansowaniem inwestycji ze 
środków unijnych albo uzupełnić wniosek  
o płatność. Zdaję sobie sprawę, że dla więk-
szości z tych osób taka wizyta w Urzędzie 
Marszałkowskim jest całodzienną wypra-
wą pochłaniającą dużo czasu. Dlatego, też 
wspólnie z Zarządem i Przewodniczącym 
Sejmiku postanowiliśmy, że w tym roku to 
my odwiedzimy mieszkańców wszystkich 
powiatów. Nasze zaproszenie do organizacji 
obchodów przyjęli wszyscy starostowie i to 
kolejny dowód, że wspólnie stanowimy wiel-
ką siłę, która jednoczy nasze województwo. 
Chcemy, by wszyscy, dla których nasz region 
ma duże znaczenie, mogli ten dzień święto-
wać u siebie. To święto nas wszystkich.

- No właśnie. Wróćmy na chwilę do sa-
mej idei organizacji obchodów…

- Wszyscy doskonale pamiętamy wy-
darzenia sprzed 11 lat. Rząd, planując re-
formę administracyjną kraju i podział na 12 
jednostek, wykreślał nasze województwo  
z mapy administracyjnej Polski.  Kielecczy-
zna miała się stać częścią dużego wojewódz-
twa małopolskiego. Jednak dzięki zdecydo-
wanemu oporowi naszych mieszkańców de-
cyzje o „być albo nie” województwa ważyły 
się bardzo długo. W końcu – wygraliśmy! 
Organizowany przez nas jubileusz jest oka-
zją do wspólnego świętowania właśnie tego 
zwycięstwa. Zwycięstwa, którego nie sposób 
przecenić – gdyby nie zryw mieszkańców  
i wspólna  obrona samodzielnego bytu regio-
nu, dziś Kielecczyzna byłaby na innym etapie 
rozwoju. 

- Uroczystości odbędą się we wrześniu 
we wszystkich naszych powiatach, a roz-
poczniemy je tu - w Kielcach.

- To prawda. Stolica regionu wydała nam 
się najodpowiedniejszym miejscem, aby wła-
śnie tu odbyła się inauguracja obchodów. 30 
sierpnia na Placu Artystów Dni Wojewódz-
twa świętowały będą Powiaty Kielecki ziem-
ski i grodzki. 

- Jak wyglądały będą te uroczystości? 
- W kilku zdaniach naprawdę trudno wy-

mienić wszystkie atrakcje; dość powiedzieć, 
że zapraszamy do wspólnej zabawy całe 
rodziny. Małe dzieci, młodzież, rodziców 
i dziadków. Mamy niespodzianki dla naj-
młodszych, wesołe miasteczko, gry, zabawy, 
atrakcyjne konkursy. Oczywiście też nagrody, 

Zasłużyliśmy na radość
Rozmowa z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Adamem Jarubasem

Koncerty gwiazd, degustacje potraw regionalnych, konkursy z nagrodami, a także niezliczona ilość niespodzianek dla naj-
młodszych – takie m.in. atrakcje staną się już wkrótce udziałem mieszkańców naszego regionu. Obchody Dni Województwa 
Świętokrzyskiego to duże wydarzenie w życiu społeczności lokalnych. Cykl imprez, które organizuje Urząd Marszałkowski 
wspólnie z gospodarzami powiatów to ogromne przedsięwzięcie logistyczne angażujące zarówno samorządowców, pracowników 
ale również instytucje działające na terenie województwa i mieszkańców wszystkich powiatów. 

upominki i słodycze. Dla rodziców na żywo 
„Kielecki Koncert Życzeń”, występy laure-
atów muzycznych Scyzoryków 2009, punkty 
informacyjne instytucji wojewódzkich, kon-
certy znanych i lubianych gwiazd. Podczas 
Dni Województwa staramy się promować 
wykonawców z terenu województwa i po-
wiatu . Mamy przecież niezwykle uzdolnioną 
młodzież i świetnych wykonawców, których 
utworów sam często słucham np. Dariusza 
Bernatka w repertuarze Czesława Niemena. 
Zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą dla sie-
bie coś interesującego. Myślę, że wspaniale 
wspólnie spędzimy wolny czas.

- Przygotowana została prezentacja 
multimedialna o województwie, którą 
podczas imprezy będą mieli okazję obej-
rzeć uczestnicy. Jak według Pana dziś, po 
11 latach, prezentuje się nasze wojewódz-
two na tle innych?

- Nie powinniśmy mieć żadnych kom-
pleksów, przeciwnie – bez cienia przesady 
można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. 
Gdy przemierzam nasz region utwierdzam się 
w przekonaniu, że reforma administracyjna  
z 1998 roku wydała bardzo szlachetny owoc. 
W moim przekonaniu ten sukces widoczny 
jest w wielu sferach naszego życia społeczno 
– gospodarczego. Fundamentem tych zmian 
jest przekonanie społeczności lokalnych  
i regionalnych, co do słuszności nowego ładu 
administracyjnego. To właśnie tu, w naszych 
„małych ojczyznach” rodzi się oddolnie wie-
le cennych inicjatyw – doskonale sprawdzają 
się w tym licznie działające w regionie sto-
warzyszenia czy lokalne grupy działania. Lu-
dzie dostrzegli, że to od nich zależy los ich 
środowisk. Ten entuzjazm poparty procesem 
i kreatywnym myśleniem o „małych ojczy-
znach” sprawił, że dziś jesteśmy świadkami 

ich rozkwitu. Są zasobne, piękne i zadbane.
- Jak wspomnieliśmy, obchody Dni 

Województwa Świętokrzyskiego rozpocz-
nie 30 sierpnia ziemski i grodzki Powiat 
Kielecki. Jak ocenia Pan rozwój tej „małej 
ojczyzny”?

- Bardzo pozytywnie. Kiedy rozma-
wiam  w terenie z mieszkańcami, widzę jak 
bardzo troszczą się, aby każdy grosz wydać 
rozsądnie, bo majątek powiatu to ich wspól-
ne dobro. Każda planowana inwestycja jest 
głęboko przemyślana i służy całej społeczno-
ści.  Przez 11 lat zarówno miasto Kielce jak  
i Powiat Ziemski bardzo się zmieniły.  Po-
wiem o tym co zauważalne gołym okiem - 
minione  lata to czas budowania infrastruk-
tury drogowej, komunalnej, telefonicznej  
i edukacyjnej. Ambicją bowiem każdego po-
wiatu – m.in. kieleckiego jest, aby wszystkie 
gospodarstwa w jego obrębie były zwodocią-
gowane, miały łączność telefoniczną, dobre 
drogi i obiekty oświatowe. Te ambicje nie są  
abstrakcją. Dzięki mądremu i gospodarnemu  
zarządzaniu powstały wspaniałe inwestycje. 
Częstokroć przy wsparciu środków struktu-
ralnych, bowiem samorządy posiadły nad-
zwyczajną umiejętność ich pozyskiwania.

- A jaka perspektywa, Pana zdaniem, 
rysuje się przed naszym regionem na ko-
lejne lata?

- Region jest na etapie wydatkowania 
środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Świętokrzyskie ma tu prawie 726 milionów 
euro do wydania.  Te  pieniądze mają stać się 
swoistym kołem zamachowym, dzięki któ-
remu możliwe będzie zniwelowanie różnic 
między województwem a lepiej rozwinięty-
mi regionami kraju. Szansa na to wydaje się 
naprawdę duża, zwłaszcza jeśli do pieniędzy 
z RPO dołoży się te, które region ma do dys-
pozycji w ramach realizowanego w 5 woje-
wództwach  Polski Wschodniej programu 
„Rozwój Polski Wschodniej”. Z tego progra-
mu dla Świętokrzyskiego jest do dyspozycji 
około 358 milionów euro. Myślę, że w naj-
bliższym czasie, dzięki zaangażowaniu środ-
ków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak  
i ze źródeł krajowych, także powiat kielecki 
uzyska kolejne, duże możliwości rozwoju 
gospodarczego. 

- Z przytoczonych przez Pana faktów 
wynika, że naprawdę mamy wiele powo-
dów do świętowania…

- I ja tak myślę. Dlatego gorąco zapra-
szam państwa do wspólnego spędzenia czasu 
podczas Dni Województwa Świętokrzyskie-
go. Wszyscy zasłużyliśmy na dzielenie tej 
radości.
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Z sesji Rady Gminy

Obrady otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, witając uczestników sesji, 
z wójtem Jarosławem Królickim. Po przyję-
ciu porządku sesji, radni przeszli do jego re-
alizacji.

Rada dokonała bieżących zmian w budże-
cie gminy na rok 2009. Zwiększono dochody 
budżetowe o blisko 210 tys. zł, m.in. w związ-
ku z dotacją rozwojową dla Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki – 168, 7 tys. zł oraz  
z dochodami od osób prawnych i fizycznych  
i innych jednostek nie posiadających oso-
bowości prawnej - 41 tys. zł. Jednocześnie 
zwiększono wydatki budżetowe o tę samą 
kwotę, przeznaczając ją m.in. na realizację 
projektu GOPS oraz na wsparcie działalności 
OSP w Woli Jachowej (zakup motopompy), 
OSP w Leszczynach (zakup aparatów tleno-
wych) oraz policji - na realizację jej pilnych, 
bieżących potrzeb.

Radni nie wyrazili zgody na dofinansowanie 
(280 tys. zł) budowy parkingu w Krajnie, uzna-
jąc, iż dotychczasowy wydatek gminy na ten cel 
(120 tys. zł) jest, na razie, wystarczający.

Podjęto także uchwałę dotyczącą ustale-
nia sieci punktów przedszkolnych na terenie 
gminy, działających na zasadach określo-
nych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego przy szkołach podstawowych. 
Nowe punkty przedszkolne powstaną od nowe-
go roku szkolnego w: Krajnie, Leszczynach, 
Radlinie, Skorzeszycach, Woli Jachowej, 
Bęczkowie, a od sezonu 2010/2011 – także  
w Cedzynie. Jest to realizacja programu gmin-
nego, na realizację którego gmina otrzyma -  
w ciągu najbliższych dwóch lat - półtora mi-
liona złotych. Jak podkreśli wójt, Jarosław 
Królicki, jest to duży sukces, albowiem mało 
która gmina może się pochwalić takim osią-
gnięciem. Oczywiście, trzeba było się przygo-
tować do realizacji tego programu, stąd wysi-
łek gminy przy dostosowaniu pomieszczeń do 
nowych potrzeb. M.in. w Krajnie przeniesiono 
bibliotekę w inne miejsce, by jej dotychcza-
sowe lokum zaadoptować i przeznaczyć pod 
potrzeby dzieci.

Punkty przedszkolne czynne będą przez 
pięć godzin w tygodniu, każde z nich przyjmie 
do 25 dzieci (o terminach zapisów maluchów 
do nowych punktów przedszkolnych informu-
jemy na str. 2).

W dyskusji nad tym punktem padło wie-
le gorzkich słów ze strony radnych i sołtysa  
z Górna, którzy wyrazili żal, że w ich miejsco-
wości taki punkt nie powstanie. Jak wyjaśnił 
wójt gminy oraz kierownik Zespołu Obsługi 
Oświaty Barbara Raczyńska, w Górnie ta-
kiego punktu nie zorganizowano ze względu 
na brak pomieszczeń w szkole podstawo-
wej. Podjęto natomiast decyzję o utworzeniu  

w szkole dwóch oddziałów „zerowych”. Nie 
oznacza to, że w przyszłości (np. po wybudo-
waniu garażu dla miejscowej OSP) taka inicja-
tywa nie powstanie i nie doczeka się realizacji.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie wyga-
śnięcia mandatu radnego Mirosława Delekty 
wskutek utraty prawa wybieralności (dopa-
trzono się nieprawidłowości w zeznaniu po-
datkowym). Wójt podziękował radnemu za 
dotychczasową, siedmioletnią prace w samo-
rządzie gminnym.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie 
dodatkowej składki członkowskiej gminy 
na rzecz Stowarzyszenia LGD „Wokół Ły-
sej Góry” (w latach: 2009 -2010 - łącznie: 
ponad 37 tys. zł) na realizację projektu pod 
nazwą „Moc Świętego Krzyża – Kampania 
promocyjna produktów turystycznych wokół 
Świętego Krzyża”. LGD podpisała niedawno 
pre-umowę z Zarządem Województwa Świę-
tokrzyskiego na dofinansowanie i realizację  
ww. projektu. Zakłada on m.in. organizację 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tury-
stycznej w Cedzynie

Radni zapoznali się z informacją wójta  
o jego działalności między sesjami Rady Gmi-
ny: dużo czasu i trudu zajęła mu adaptacja 
pomieszczeń dla sieci punktów przedszkol-
nych na terenie gminy, a także przygotowanie  
i rozstrzygniecie przetargów, m.in. na rozbu-
dowę remizy OSP w Leszczynach, strażnicy 
OSP w Górnie, przygotowanie dokumentacji 

na adaptację b. DPS na Wiejski Dom Kultury 
w Krajnie, odwodnienie drogi Krajno - Łęki, 
na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę 
kanalizacji w Cedzynie (informację o roz-
strzygniętych przetargach można znaleźć na 
stronie internetowej gminy (www.gorno.pl).

Wójt poinformował o przegranym przez 
gminę procesie w sprawie odszkodowania, 
za poniesione nakłady, przy budowie domu 
przez jednego z mieszkańców Górna (gmina 
się odwoła od tego wyroku). Także o skardze 
mieszkańców nie zadowolonych z budowy 
drogi obok starego kamieniołomu w Górnie – 
rozważana jest możliwość wykupu terenu od 
jednej z mieszkanek tej miejscowości.

Gospodarz gminy wysłał potwierdzenie 
do Zakładu Transportu Miejskiego w Kielcach  
o kontynuacji usług komunikacyjnych na te-
renie gminy. Poinformował także o imprezie 
rekreacyjnej na stadionie w Górnie, we wrze-
śniu br., organizowanej przez Urząd Gminy, 
częściowo finansowanej z projektu LGD oraz 
o wyjeździe delegacji gminy na Dożynki Po-
wiatowe w Rakowie.

W Puncie „Interpelacje i wolne wnioski” 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RG Do-
rota Kot poinformowała o pracach komisji, 
dotyczących m.in. kilku skarg mieszkańców 
na pracę UG oraz GOPS. Większość tych za-
rzutów nie potwierdziła się.

W interpelacjach głos zabrali ponadto: 
Marian Grzegolec, Henryk Klimek, Sławo-
mir Satro, Janina Rubak, Aneta Dudzik, 
Jerzy Janus, Emil Machul, Małgorzata 
Stępnik, Jan Sikora i Jan Zielonka, pod-
nosząc sprawy gminy i swoich sołectw. Gros 
głosów dotyczyło niebezpiecznego skrzyżo-
wania dróg w Górnie (obok kościoła), gdzie 
w ostatnich latach pod kołami pojazdów, 
głownie TIR-ów, zginęło siedem osób. Zobo-
wiązano wójta do interwencji w tej sprawie  
w policji (więcej kontroli w tym rejonie) oraz 
Starostwie Powiatowym.

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

Nowe punkty przedszkolne
Zmiany w budżecie 2009 roku

Na kolejnej sesji Rady Gminy spotkali się radni z Górna - 18 sierpnia br., by 
podjąć kilka ważnych dla gminy uchwał. Głównym celem obrad było ustalenie sieci 
punktów przedszkolnych w gminie oraz bieżące zmiany w budżecie na rok 2009, 
związane m.in. z dotacją rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

„Odnowa i rozwój wsi”

Pieniądze unijne dla gmin 
Wsparcie dla Górna

niejszych problemów inwestycyjnych  
w gminach: modernizacji strażnic OSP, re-
montów świetlic wiejskich, rewaloryzacji 
parków i centrów gmin, placówek oświa-
towych, budowy placów zabaw i zagospo-
darowania terenów sportowych, zakupu 
strojów dla zespołów ludowych, budowy 
centrów sportowo-rekreacyjnych itp.

Wśród pozytywnie zweryfikowanych 
wniosków znalazła się także gmina Gór-
no, której wójt Jarosław Królicki podpi-
sał umowę na: „Rozbudowę, nadbudowę  
i przebudowę budynku remizy OSP  
w m. Leszczyny z przeznaczeniem na 
cele społeczno - kulturalne. Koszt całko-
wity operacji: 1.944 tys. zł, koszt kwalifi-
kowany: 1.304 tys. zł.

Finansowe wsparcie unijne wniosku 
sięgnie 75 % tych kosztów.             (Kos.)

Na spotkaniu z wybranymi beneficjen-
tami oraz dziennikarzami - 4 sierpnia br. 
w Urzędzie Marszałkowskim - marszałek 
województwa Adam Jarubas podkre-
ślił, iż z kolejnych pieniędzy unijnych,  
w kwocie ponad 41 mln zł, skorzystają  34 
gminy oraz organizacje, instytucje i parafie  
w nich funkcjonujące. Z satysfakcją odno-
tował fakt, iż jest to realizacja wniosków 
oddolnych, zrodzonych z aktualnych po-
trzeb środowisk wiejskich. Obecny na 
spotkaniu ks. proboszcz z Lisowa, w gm. 
Morawica, podkreślił, iż gdyby nie pomoc 
unijna, jego zabytkowy kościół poddany 
zostałby ciężkiej próbie przetrwania z po-
wodu przeciekającego dachu.

102 dofinansowane wnioski (w wy-
sokości 75 % kosztów) dotyczą najpil-

dokończenie ze str. 1
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W tym dniu duża grupa rolników  
z gminy Górno przybyła autokarem jak i in-
dywidualnie samochodami do ŚODR Mo-
dliszewice. Zwiedzający, którzy tłumnie 
tu przybyli ze swymi rodzinami, spotkali 
się z bogatą ofertą wystawców. Swoimi, 
kolorowymi stoiskami kusili producenci 
pasz, nawozów, środków ochrony roślin, 
sprzętu rolniczego oraz przedstawiciele 
instytucji i agencji z otoczenia rolnictwa, 
gdzie zwiedzający znaleźli odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania.

Rolników, zainteresowanych produk-
cją roślinną, przyciągnęły bogate kolekcje 
roślin uprawnych. począwszy od miesza-
nek kośno-pastwiskowych na TUZ, zbóż, 
ziemniaków, pastewnych - a skończywszy 
na bogatej kolekcji - rzepaków. Zwiedza-
jący przekonali się, że przy zastosowaniu 
prawidłowej technologii można osiągnąć 
wysokie plony.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
IV Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Ho-
dowlanych. Zaprezentowano na niej sze-
roką ofertę ras hodowlanych bydła, trzody, 
owiec, oraz drobnego inwentarza. Podczas 
wystawy jury konkursowe wyłoniło czem-
pionów w poszczególnych kategoriach. 
W grupie zwycięzców znalazł się rolnik  
z naszej gminy - Józef Piotrowski z Górna, 

Z Górna do Modliszewic

Po nowe doświadczenia  
i... rozrywkę

dokończenie ze str. 1 który otrzymał dyplom za krowę rasy HF. 
Ponadto duże tłumy zwiedzających 

zgromadziło się przy prezentacji rasowych 
koni ze Stadniny Koni w Michałowicach.

do taktu. Największym zainteresowaniem 
cieszył się Zespół Pieśni i Tańca „Bęczko-
wianie”, który świetnie bawił publiczność 
i bardzo spodobał się grupie gości i oficje-
lom zaproszonym na DOD a szczególnie 
posłowi Henrykowi Milcarzowi.

Tradycją stało się że już od wielu lat 
rolnicy z gminy Górno odrywają się od 
swoich codziennych zajęć, aby skorzystać  
z wyjazdu autokarem na DOD do Modli-
szewic i uczestniczyć w tym wspaniałym 
festynie. A nie byłoby to możliwe, gdyby 

Na chwilę relaksu gości z rodzinami  
zapraszały kolorowe kramiki ze słodycza-
mi, zabawkami i napojami.

Wokół przepięknej sceny ciągle gro-
madziły się tłumy słuchaczy spragnionych 
dobrej muzyki a było co posłuchać, ogni-
ste zespoły ludowe ochoczo przygrywały 

nie sfinansowanie wyjazdów tych przez 
wójta gminy Jarosława Królickiego. 

Rolnicy, którzy w tym roku wyjechali 
na DOD, byli bardzo zadowoleni i z miłą 
chęcią spotkają się tu również za rok.

Opracowała: Halina Adamska  
- ŚODR Modliszewice.

Wyjazd do Modliszewic, to także okazja do dobrej zabawy.

Uczniowie SP w Górnie przygotowując się ostat-
nio do egzaminu na kartę rowerową, poznali m.in.: 
elementy bezpiecznej jazdy na rowerze, znaki dro-
gowe, zasady poprawnego wykonywania manewrów 
oraz bezpiecznego pokonywania skrzyżowań. 

W organizacji i przeprowadzeniu egzaminu pomocą 
służył asp. Tomasz Królak ( na zdjęciu) z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kiel-
cach. Dla wielu uczniów szkoły egzamin zakończył 
się pomyślnie. Tuż przed wakacjami otrzymali swoje 
pierwsze „prawo jazdy”. 

Egzamin  
na kartę rowerową

Świętokrzyska Nagroda 
Kultury jest dwustopniową 
nagrodą finansową, indy-
widualną lub zespołową, 
przyznawaną corocznie za 
osiągnięcia w okresie roku 
kulturalnego i sezonu arty-
stycznego lub za całokształt 
osiągnięć. 

Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego przyznaje 
corocznie nagrody I stopnia 
- za szczególne osiągnięcia 
o charakterze międzynaro-
dowym lub  całokształt osią-
gnięć w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dziedzictwa narodowego oraz nagrody 
II stopnia - za szczególne osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dziedzictwa naro-
dowego o charakterze ogólnopolskim. Za-
rząd może również przyznać wyróżnienia 
za osiągnięcia o szczególnym charakterze 
dla rozwoju kultury w regionie.

Świętokrzyska  
Nagroda Kultury 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzi nabór wnio-
sków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, ustanowionej 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Wnioski przyjmowane są do 11 września br.

Wnioski należy kierować pod adresem:
Urząd Marszałkowski  

Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce, strona internetowa: 
www.sejmik.kielce.pl
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Na temat zbrodni katyńskiej do dziś 
powstało wiele książek, artykułów, filmów 
dokumentalnych, dzięki którym poznali-
śmy wiele wspaniałych biografii: zawodo-
wych wojskowych, duchownych, poetów, 
naukowców, olimpijczyków - ścisłą elitę 
II Rzeczpospolitej. O swoich krewnych 
zamordowanych w Katyniu wspominali 
tak wybitni Polacy jak Andrzej Wajda czy 
Krzysztof Penderecki - 69 rocznica zbrod-
ni katyńskiej jest najlepszą okazją do przy-
wrócenia pamięci o ludziach związanych  
z naszą gminą, którzy swoim życiem i pra-
cą wpisali się w historię Ziemi Świętokrzy-
skiej.

Wincenty Jugo, urodzony w Cedzynie 
w 1898 roku, w czasie I wojny światowej 
walczył w legionach  Józefa Piłsudskiego. 
W 1920 roku uczestniczył w wojnie polsko 
– bolszewickiej, za którą został odznaczo-
ny Krzyżem Niepodległości. Po wojnie 
zdemobilizowany i przeniesiony do cywila  
w stopniu plutonowego rezerwy. Służbę 
w policji rozpoczął w 1931 r., pracując do 
1939 r. w Komendzie Powiatowej Policji 
w Kielcach. W oczach przełożonych ucho-
dził za dobrego policjanta, świadczą o tym 
zachowane do dziś w kieleckim Archiwum 
Państwowym oceny jego służby. Ponadto 
odznaczony był Medalem za Długoletnią 
Służbę w Policji. 

W pierwszych dniach września 1939 
roku zmobilizowane oddziały kieleckiej 
policji, wykonując rozkazy naczelnego do-

wództwa polskich sił zbrojnych, wycofały 
się na wschodnie tereny Rzeczpospolitej  
w okolice Tarnopola. Po wkroczeniu na 
ziemie polskie Armii Czerwonej, W. Jugo - 
wraz z kilkoma tysiącami funkcjonariuszy 
polskiej policji - został uwięziony w obo-
zie w Ostaszkowie. Na początku kwietnia 
1940 roku z obozu z Ostaszkowa rozpo-
częły się transporty jeńców polskich do  
Kalinina (obecnie Twer), gdzie radzieckie 
NKWD dokonywało egzekucji. Następnie 
zwłoki przewożono i grzebano w Miedno-
je. Prawdopodobnie Wincenty Jugo został 
zamordowany 5 maja 1940 roku, pod taką 
datą znajduje się na liście transportowej  
z obozu ostaszkowskiego.

Po 1 września 1939 roku podobnie po-
toczyły się losy Michała Szczepańczyka, 
urodzonego w 1889 roku w Krajnie. Służbę  
w policji rozpoczął w 1919 roku, tuż po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
W okresie międzywojennym pełnił służ-
bę głównie w kieleckich komisariatach,  
z wyjątkiem lat 1936-1937, kiedy pracował 
w komisariacie w Białogonie. Po 17 wrze-
śnia 1939 r. był więźniem Ostaszkowa. 16 
kwietnia 1940 roku został przewieziony na 
miejsce egzekucji w Kalininie. Pochowano 
go na cmentarzu w Miednoje.

W grobach Katynia i Miednoje spoczy-
wają także osoby z sąsiednich gmin: Bieli-
ny, Bodzentyn i Daleszyce, które poniosły 
śmierć z rąk NKWD, a o których warto 
wspomnieć w kilku zdaniach.

Policjantem o pięknym życiorysie był 
Łukasz Furtak, w latach 1937 – 1939 ko-
mendant posterunku policji w Bodzentynie. 
W 1920 roku uczestniczył w wojnie polsko 
– bolszewickiej. Za swoją wzorową służbę 
w policji otrzymał wiele odznaczeń: Medal 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległo-
ści, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę 
w Policji, Srebrny Medal za Długoletnia 
Służbę w Policji. W 1938 roku od pre-
miera Felicjana Sławoja Składkowskiego 
został odznaczony Brązowym Krzyżem 
Zasługi. Furtaka  rozstrzelano 10 kwiet-
nia 1940 roku i pochowano na cmentarzu  
w Miednoje. Tam miejsce spoczynku zna-
leźli również: Edward Bujalski, Jan Łazar-
ski i Ludwik Szatko, którzy przed wybu-
chem II wojny światowej pełnili służbę na 
posterunku policji w Bielinach oraz Wła-
dysław Milcarz – policjant z Daleszyc. 

Wśród 4500 polskich oficerów zamor-
dowanych w Katyniu znajduje się pod-
porucznik rezerwy doktor Andrzej Hadt 
- absolwent Wydziału Medycyny Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Od 1936 roku peł-
nił funkcje kierownika ośrodka zdrowia  
w Daleszycach. W sierpniu 1939, w obli-
czu zbliżającej się wojny, został zmobili-
zowany do armii. Od  września 1939 roku 
był więziony przez Rosjan w obozie w Ko-
zielsku. Następnie wiosną 1940 roku został 
rozstrzelany przez NKWD w Katyniu. 

Zbrodnia katyńska przez wiele lat była 
skazywana na zapomnienie. Dziś, kiedy 
znamy już prawdę o ofiarach Katynia, na-
szym obowiązkiem jest zachowanie o nich 
pamięci 

Źródła:
-AP w Kielcach: akta Komendy Powia-

towej Policji 
-Miednoje - księga cmentarna polskie-

go cmentarza wojennego, Warszawa 2006
Janusz Mochocki

Zamordowani na Wschodzie w 1940 roku

Spotkanie w Woli Jachowej

Zachowajmy w pamięci...
Zamordowany w Katyniu major Adam Solski na kilka chwil przed egzekucją  

w swym pamiętniku zanotował: „przywieziono nas gdzieś do lasu; coś w rodzaju 
letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym była godzina 6.30. 
Pytano mnie o obrączkę, zabrano ruble, pas główny, scyzoryk”. Zapewne tak wyglą-
dały ostatnie minuty życia ludzi związanych z Kielecczyzną, którzy dziś spoczywają  
w grobach: Charkowa, Katynia i Miednoje.

O wyborze miejscowości, w której 
przeprowadzane są tego typu szkolenia, de-
cyduje przede wszystkim liczba występują-
cych tam wypadków. Statystyki prowadzo-
ne przez KRUS wykazały, iż w ubiegłym 
2008 roku gmina Górno uplasowała się, 
niestety, na niechlubnym drugim miejscu. 
Zanotowano aż 25 zgłoszonych wypadków 
przy pracy w gospodarstwie rolnym!

Mariusz Żmijewski - kierownik wy-

Wypadki  
w gospodarstwach rolnych

Pracownicy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wspólnie 
z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Re-
gionalny w Kielcach, zorganizowali 16 lipca br., w remizie strażackiej w Woli 
Jachowej, pogadankę na temat wypadków przy pracy rolniczej.

działu prewencji, rehabilitacji i orzecznic-
twa w KRUS Kielce omówił najczęstsze 
wypadki, jakie zdarzają się w gospodar-
stwach rolnych oraz jakie są okoliczności 
ich występowania. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Woli Jachowej dowiedziały 
się również jak pracować, by uniknąć ura-
zów zadanych przez zwierzęta hodowlane, 
czy też podczas pracy z wykorzystaniem 
maszyn rolniczych.

Przekazane informacje miały na celu 
wpłynąć na wyobraźnię i nawyki rolników, 
a także ich domowników, zachęcając ich 
do wprowadzania w gospodarstwie zmian 
poprawiających bezpieczeństwo pracy.

Ważnym elementem spotkania było 
uświadomienie rolników, iż są oni ubezpie-
czeni w czasie, kiedy jadą załatwić jakąś 
sprawę związaną z działalnością rolniczą, 
czyli jadąc na pole, na giełdę po zaku-
py sprzętu, czy też do urzędu. Na koniec 
spotkania Przemysław Łysak - zastępca 
dyrektora KRUS - wręczył uczestnikom 
szkolenia drobne nagrody i upominki 
oraz rozdał broszurki dydaktyczne wyda-
ne przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, dotyczące ochrony życia 
i zdrowia w rolnictwie oraz przestrzegania 
zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie 
rolnym. 
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Za rok w 1,8 mln gospodarstw W jaki sposób rozwiązać ten problem ?

Ustawę o powszechnym spisie rol-
nym uchwalił Sejm RP. Obejmie on 
około 1,8 mln gospodarstw rolnych  
w całej Polsce. 

1 lipca Sejm uchwalił ustawę regu-
lującą zakres, formę i tryb przeprowa-
dzenia powszechnego spisu rolnego, 
który odbędzie się od 1 września do 31 
października 2010 r. Jego pracami kie-
rować będzie prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Spis obejmie około 1,8 mln gospo-
darstw rolnych, w tym ok. 1,7 - o po-
wierzchni co najmniej 1 ha użytków rol-
nych. W trakcie spisu rolnego zostanie 
także przeprowadzone badanie metod 
produkcji rolnej na próbie około 200 tys. 
gospodarstw rolnych.

Szacuje się, że koszt spisu rolnego 
wyniesie ok. 200 mln zł, z tego 4 mln 
euro pochodzić będzie ze środków prze-
kazanych przez Unię Europejską.

Jesienią tego roku, w wybranych gmi-
nach wiejskich, odbędzie się spis prób-
ny, którego celem będzie przetestowanie 
organizacji i metodologii przewidzianej 
do zastosowania w powszechnym spisie 
rolnym w 2010 r.

Ostatni spis rolny został przeprowa-
dzony w 2002 r. W dotychczasowych 
spisach rolnych dane bezpośrednio od 
rolników były zbierane przez rachmi-
strzów spisowych. W przyszłorocznym 
spisie po raz pierwszy zostaną wykorzy-
stane informacje pochodzące ze źródeł 
poza statystycznych ( m.in. z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, KRUS, MSWiA). W planowanym 
spisie nie przewiduje się użycia formu-
larzy papierowych, które zostaną zastą-
pione formą elektroniczną. Dane będą 
zbierane od rolników poprzez samospis 
internetowy, w trakcie wywiadów telefo-
nicznych prowadzonych przez ankiete-
rów statystycznych i poprzez bezpośred-
ni wywiad rachmistrza spisowego.

Powszechny 
spis rolny

Urząd Gminy w Górnie informuje, 
że konserwację (awarie) oświetlenia 
ulicznego należy zgłaszać bezpośred-
nio do wykonawcy, pod nr tel.: 606 133 
671 lub  606 722 311.

Gdzie interweniować  
w sprawie  

oświetlenia ?

Mimo starań i podejmowaniu wielu 
przedsięwzięć ze strony gminy: podpisanie 
umów z firmami zajmującymi się odbiorem 
odpadów, namawianie do segregacji śmieci, 
ustalaniu przez Radę Gminy górnych stawek 
za odbiór odpadów, by firmy nie stosowały 
cenników „z powietrza”, kontroli przepro-
wadzanych u właścicieli nieruchomości (czy 
mają podpisane umowy z odbiorcami odpa-
dów), góra śmieci nie maleje !

Świadczy to fatalnie o naszym poczuciu 
estetyki, o braku wrażliwości na czystość 
otaczającego nas naturalnego środowiska,  
o dbaniu wreszcie o własne zdrowie, bo „dzi-
kie wysypiska”, to przecież siedliska zaraz-
ków, bakterii i innych substancji szkodliwych 
dla istot żywych, a więc nie tylko ludzi, ale 
także zwierząt, ptaków itp. Liczba „dzikich” 
wysypisk nie maleje. Jakie znaleźć wyjście  
z tego zaśmieconego zaułka ?

Potrzebna jest „praca od podstaw” nad 
rozwojem ekologicznej świadomości miesz-
kańców i to się w szkołach czyni. Trzeba 
mieć nadzieję, że gdy młode pokolenie do-
rośnie, jego stosunek do ochrony środowi-
ska będzie inny niż obecnie. Problem należy 
jednak rozwiązać już teraz, żeby nie utonąć 
w śmieciach. Może więc przeprowadzić  
w gminie referendum na temat wprowadze-
nia tzw. „podatku śmieciowego”. Chodzi  
o opodatkowanie się wszystkich mieszkań-

Toniemy w śmieciach !
Sytuacja jest dramatyczna: na obrzeżach lasów, przy drogach, w skupiskach drzew 

na polach – wszędzie, jak na drożdżach, rośnie liczba „dzikich” wysypisk śmieci !
i tam nie ma problemu ze śmieciami.

Problem śmieci dostrzega się w mediach 
od wielu lat. Ostatnio „Echo Dnia” zorga-
nizowało akcję „Śmieci precz”, publikując 
zdjęcia  miejsc najbardziej zaśmieconych. 
Wytykanie i wskazywanie „dzikich wysy-
pisk”, owszem, skutkuje, one znikają, ale nie 

ców pewną kwotą pienię-
dzy, które zostaną prze-
znaczone na systemowe 
rozwiązanie problemu od-
padów przez gminy. Taki 
pomysł rozważa się już w 
wielu gminach, dyskutuje 
się na ten temat na sesjach 
rad gmin, w komisjach RG. 
Inny pomysł, to zorganizo-
wanie Straży Gminnej, któ-
ra m.in. pilnowałaby zasad 
przestrzegania czystości  
w gminie i karała brudasów, 
którzy zaśmiecają środowi-
sko. Ważna jest również 
tzw. postawa obywatelska, 
a więc reagowanie na przy-
padki zaśmiecania natury, 
np. zapisywanie numerów 
rejestracyjnych aut, których 
właściciele pozbywają się 
śmieci przy leśnych i po-
lnych drogach i podawanie 
ich policji. I pozbądźmy się 
fałszywego przekonania, że 
będzie to „donosicielstwo”, 
bo przecież działamy w inte-
resie społecznym a nie wła-
snym. Takiej postawy do-
pracowano się w cywilizo-
wanych krajach zachodnich  

Takie śmietnisko w naszych lasach nie na-
leży do rzadkości.

na długo. W ich miejsce pojawiają się nowe, 
także i u nas w gminie. Co zrobić, by takich 
wysypisk było coraz mniej ? Czekamy na 
sugestie naszych Czytelników w tej sprawie. 
Może wspólnie znajdziemy rozwiązanie 
śmieciowego problemu ?



Od 1 lipca prowadzone są prace, które 
umożliwią uruchomienie stałych dyżurów 
w biurze lokalnym. Od 3 sierpnia koordy-
nator będzie pełnił dyżury w poniedziałki, 
środy i czwartki w godz. 16:00 – 19:00.

Osoby zainteresowane działalnością, 
pomocą w rozwijaniu bądź członkostwem 
w LGD WŁG zapraszamy do naszego biu-
ra w Radlinie lub Biura Zarządu w Bieli-
nach, ul. Partyzantów 17 (budynek Urzędu 
Gminy w Bielinach). 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania – Wokół Ły-
sej Góry znajdą Państwo na stronie www.
wokollysejgory.pl

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Wokół Łysej Góry” groma-
dzi przedstawicieli trzech sektorów: admi-
nistracji publicznej, przedsiębiorców i rol-
ników oraz organizacji pozarządowych 
z siedmiu gmin z powiatu kieleckiego: 
Bielin, Bodzentyna, Górna i Masłowa; 
powiatu skarżyskiego: Łącznej oraz Su-
chedniowa oraz powiatu starachowickie-
go: Wąchocka. Stowarzyszenie skupia 
około 130 osób fizycznych i 20 osób praw-
nych, w tym 7 gmin członkowskich.

Na potrzeby LGD opracowana została 
Zintegrowana Strategia Obszarów Wiej-
skich, w której za priorytet rozwoju uznano 
wykorzystanie walorów naturalnych i kultu-
rowych. Rozwijanie produktów takich jak: 
Kraina Legend Świętokrzyskich, Szklany 
Dom, to kluczowe zadania w przyjętej stra-
tegii dla gmin leżących wokół najwyższych 
pasm Gór Świętokrzyskich. Aktualnie Stra-
tegia jest aktualizowana zgodnie z wymo-
gami prawnymi dla Lokalnych Strategii 
Rozwoju na lata 2007-2013.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, 
LGD ma na celu działanie na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich i integracji europej-
skiej, a w szczególności:

– Opracowanie i realizację Lokal-
nej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru 
gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, 
Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar 
działania LGD),

Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry”  
otwarło Biuro Lokalne w Radlinie

17 czerwca 2009 roku, w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Koordynatora ds. Lokalnej Strategii Roz-
woju, zatrudniony na tym stanowisku został Łukasz Papis. Do jego obowiązków należeć będzie m.in. prowadzenie Biura 
Lokalnego w Radlinie, gm. Górno (ok. 100 m od Szkoły Podstawowej w Radlinie, w kierunku Kielc).

– Promocję obszarów wiejskich poło-
żonych w w/w gminach,

– Mobilizowanie ludności do wzię-
cia udziału w procesie zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich położonych 
w w/w gminach,

– Upowszechnianie i wymianę infor-
macji o inicjatywach związanych z akty-
wizacją ludności na obszarach wiejskich 
położonych w w/w gminach,

– Podejmowanie inicjatyw i działań 
mających na celu pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny 
udział w opracowywaniu i realizacji LSR,

– Propagowanie działań na rzecz re-
alizacji LSR w ob-
szarze działania 
LGD, pozyskiwanie 
partnerów i źródeł 
finansowania LSR, 
w tym z programów 
pomocowych, 

– Udzielanie 
wsparcia mieszkań-
com obszaru obję-
tego LSR w zakre-
sie przygotowania 
projektów i pozy-
skiwania środków 
na ich realizację, 
w tym z programów 
pomocowych,

– Podejmo-
wanie inicjatyw 
i działań mających 
na celu: rozwój 
produktów regio-
nalnych, turystyki, 
przedsiębiorczości, 
zasobów ludzkich, 
s p o ł e c z e ń s t w a 
o b y w a t e l s k i e g o 
i informacyjnego, 
poprawę estetyki 
miejscowości na 
obszarze działania 
LGD i bezpieczeń-
stwa mieszkańców, 

edukację estetyczno-artystyczną miesz-
kańców, aktywizację gospodarczą i zawo-
dową, przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, propagowanie zdrowego 
trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa 
kulturowego na obszarze działania LGD,

– Promocję idei integracji europejskiej 
w kraju i za granicą,

– Kreowanie lokalnych produktów 
i usług, w szczególności turystycznych, 
tworzenie infrastruktury turystycznej,

– Promocję i organizację wolontariatu.
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