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Z sesji Rady Gminy - czytaj na str. 2

20 września - 20 października 2009 r.

dokończenie na str. 3

Tak prezentował się wieniec dożynkowy gminy Górno, wykonany i niesiony przez 
„Górnianecki”, na ulicach Rakowa.

Rolnikom  
w dziękczynnym pokłonie

Powiatowe Święto Plonów w Rakowie

czytaj na str. 2

Z budżetu gminy,  
ze wsparciem  

środków zewnętrznych

czytaj na str. 4

Inwestycje 
dla ludzi

Przewodniczący Rady Gminy Jan Siko-
ra pokazuje budowę chodnika w Woli 
Jachowej, przy niebezpiecznej drodze 
krajowej nr 74.

Marszałek Adam Jarubas na sesji RG w Górnie

Przedszkola  
za unijne pieniądze

Z udziałem marszałka woj. świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa, uczestniczącego w sesji Rady Gminy Górno, 16 
września br., zainaugurowano w województwie realizację 
Programu Unijnego Kapitał Ludzki: „Edukacja przed-
szkolna – piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie”. 

W spotkaniu z radnymi, sołtysami, władzami gminy i przed-
stawicielami mieszkańców uczestniczyli także: wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Alfreda Zawierucha 
– Rubak, dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Doskona-
lenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty – Sławomir Meresiń-
ski oraz radny powiatowy Ryszard Mańkus. Rolę gospodarzy 
spotkania pełnili: wójt Jarosław Królicki oraz przewodniczący 
rady Jan Sikora.
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Gminę Górno reprezentowali w Rako-
wie: wójt Jarosław Królicki z rodziną, radni 
oraz indywidualni mieszkańcy Z przepięknym 
wieńcem dożynkowym przybyły na uroczy-
stość „Górnianecki”, na dożynkowej estradzie 
wystąpili także „Bęczkowianie”.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w ko-
ściele pw. Świętej Trójcy w Rakowie. Podczas 
nabożeństwa poświęcono bochny chleba wy-
pieczone z nowego ziarna oraz wieńce dożyn-
kowe z czternastu gmin powiatu kieleckiego.

Tuż po mszy świętej, barwny i rozśpiewany 
korowód, pod przewodnictwem starostów do-
żynek - Joanny Piaseckiej z Cząstkowa  (gmi-
na Nowa Słupia) i Stanisława Gratki z Celin, 
ruszył ulicami Rakowa na boisko przy miej-
scowym gimnazjum, gdzie odbywała się część 
oficjalna i artystyczna. Starostowie przekazali 
gospodarzom dożynek - staroście Zenonowi 

Janusowi, wójtowi Rakowa - Alinie Siwoni 
oraz Stanisławowi Durlejowi - prezesowi Lu-
dowego Towarzystwa Naukowego - Kultural-
nego bochny z nowego ziarna. A potem, zgodnie  
z tradycją, starosta Zenon Janus częstował 
chlebem gości dożynek.

- Spotykamy się dziś w Rakowie, by podzię-
kować rolnikom z powiatu kieleckiego za ich 
trud i przywiązanie do ziemi - mówił w swo-
im wystąpieniu Zenon Janus. Wspomniał on  
o problemach z jakimi borykają się rolnicy - 
niskich cenach skupu i niestabilnym rynku.

- Ale mamy też powody do dumy - wiele 
świętokrzyskich gospodarstw doskonale radzi 
sobie w nowych, wyznaczonych przez Unię Eu-
ropejską, realiach - dodał starosta.

O trudzie rolników i ich przywiązaniu do 
tradycji mówili także zaproszeni goście: mar-
szałek województwa - Adam Jarubas, wo-

Rolnikom w dziękczynnym pokłonie

jewoda Bożentyna Pałka - Koruba, poseł - 
Henryk Milcarz i senator - Grzegorz Banaś.

- Dziękuję za trud, pracę, przywiązanie do 
tradycji - powiedział poseł Milcarz do rolni-
ków, a senator Banaś dodał:  - Chcę pokłonić 
się nisko rolnikom świętokrzyskim.

Tuż po wystąpieniach organizatorów  
i gości przyszedł czas na obrzęd dożynkowy 
i ośpiewanie wieńców w wykonaniu zespołu 
„Leśnianie” z gminy Bodzentyn. W tym cza-
sie - komisja konkursowa w składzie - Irena 
Wawrzczak ( LTN-K), Bogdan Gierada 
(członek Zarządu Powiatu w Kielcach), Jerzy 
Nowak (przewodniczący Rady Gminy w Ra-
kowie) - przystąpiła do rozstrzygnięcia kon-
kursu na najpiękniejszy wieniec. Po długich 
naradach tytuł ten przyznano wieńcowi z gmi-
ny Raków, który reprezentował nasz powiat na 
Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich.

-Wszystkie wieńce dożynkowe spełniały 
warunki - były w nich ścięte kłosy, płody zie-
mi, lasu i łąki. Trzeba wielkiego talentu, by  
z tych prostych materiałów zbudować tak pięk-
ne dzieła - stwierdziła Irena Wawrzczak. 

Publiczność doskonale bawiła się przy wy-
stępach zespołów ludowych: „Bęczkowianie”, 
„Małe Bielinianki”, „Górnianecki”, „Pierzch-
niczanie”, „Gnieździska” i „Tokarnianki”,  
dzieciaki mogły pobawić się na wesołym mia-
steczku, a stoiska oferowały regionalne przy-
smaki oraz rękodzieło ludowe. Na zakończenie 
publiczność doskonale bawiła się przy piosen-
kach w wykonaniu zespołu „Disco Full”. 

Laureaci konkursu „Piękna i bezpiecz-
na zagroda - przyjazna środowisku”:

I miejsce - Alicja Kiełbus ( Dobrzeszów, 
gmina Łopuszno)

II miejsce - Małgorzata i Grzegorz Ro-
gula ( Niedźwiedź, gmina Strawczyn)

III miejsce - Joanna Miszczyk (Maleszo-
wa, gmina Pierzchnica).

Laureaci konkursu „Działania gminy... 
na rzecz ochrony środowiska”:

- I miejsce - Miasto i Gmina Chęciny
- II miejsce - Gmina Zagnańsk
- III miejsce - Gmina Raków.

Powiatowe Święto Plonów w Rakowie
W korowodzie dożynkowym m.in. wójt Jarosław Królicki z rodziną.

W słoneczną niedzielę - 30 sierpnia br., w Rakowie, uroczyście obchodzono Powia-
towe Święto Plonów. Na dożynki zjechali mieszkańcy gmin powiatu kieleckiego, samo-
rządowcy, nie zabrakło także przedstawicieli władz województwa świętokrzyskiego  
i powiatu kieleckiego.

Liczbę gości na sesji powiększono  
w związku z zaproszeniem marszałka woj. 
świętokrzyskiego – Adama Jarubasa, wice-
przewodniczącą Sejmiku Woj. Świętokrzyskie-
go Alfredę Zawieruchę – Rubak, dyrektora 
Wydziału Strategii Edukacyjnej i Doskonalenia 
Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Kielcach 
– Sławomira Meresińskiego oraz radnego po-
wiatu Ryszarda Mańkusa. 

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, witając jej uczestników 
z wójtem gminy Jarosławem Królickim. 
Po przyjęciu porządku obrad, radni przeszli 
do jego realizacji. Podjęto uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie gminy, wynikających 
przede wszystkim z dotacji unijnej na realiza-
cję programu „Edukacja przedszkolna – pięk-

ne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie”. 
W sumie gmina pozyska na ten cel 1.479 tys. 
zł w ciągu dwóch lat, I transza, w wysokości 
438, 2 tys. zł, już zasiliła budżet gminy (sze-
rzej o programie – w informacji na str. 3). Do-
tację unijną, w wysokości 20 tys. zł, na zakup 
pomocy naukowych i wyposażenia, otrzymała 
także Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach.

Jednocześnie budżet gminy trzeba było 
skorygować o kwotę 433,6 tys. zł, albowiem 
o taką sumę zmniejszył dotację na cele spo-
łeczne Urząd  Wojewody. Jest to efekt kryzysu 
gospodarczego i cięć oszczędnościowych w 
państwie. Dokonano wyboru drogi gminnej 
- Krajno Zagórze - której modernizację zgło-
szono do programu rządowego, do tzw. „sche-
tynówek”. 

W kolejnym punkcie obrad wójt złożył in-
formację o swojej działalności między sesjami 
Rady Gminy. Poinformował o wniosku Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Gminy Górno, dot. ogro-
dzenia nowego placu zabaw, wybudowanego  
z inicjatywy stowarzyszenia, przy Szkole Pod-
stawowej w Bęczkowie. Zdaniem Komisji Ładu 
i Porządku RG, placu nie trzeba grodzić, gdyż 
powinien on być ogólnie dostępny. Należy go 
tylko zabezpieczyć od strony boiska szkolnego. 

Kolejne pismo wpłynęło od mieszkańców 
Radlina-Ogrodzenie, wnioskujących kontynu-
owanie tam budowy wodociągów. 

- Inwestycja – stwierdził wójt – może być 
kontynuowana w roku przyszłym, jeśli znaj-
dzie się w budżecie gminy na 2010 r. 

Wójt poinformował także o przeprowa-
dzonych przetargach – patrz strona interneto-
wa gminy.

W interpelacjach głos zabrali: Janina Ru-
bak, Marian Grzegolec, Jan Zielonka, Dorota 
Kot, Grzegorz Niestój i Tomasz Tofil, podno-
sząc pilne problemy swoich sołectw oraz gminy. 
Do spraw tych ustosunkował się wójt gminy 
(szczegóły w protokóle z obrad). (J.)

Z sesji Rady Gminy

Zmiany w budżecie gminy
Ostatnia sesja Rady Gminy (16 września br.) odbyła się wyjątkowo w ośrodku „Biały 

Kruk” w Górnie, w obszernej sali, która pomieściła nie tylko radnych i sołtysów, ale tak-
że: dyrektorów szkół, szefów jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów 
UG, przedstawicieli policji i OSP oraz delegacje zespołów ludowych.
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Program o ww. tytule napisała dla gmi-
ny jej mieszkanka, była radna RG - Anna 
Michalska. Wniosek gminy, oparty na 
tym programie, został pozytywnie zwe-
ryfikowany przez Urząd Marszałkowski  
i wprowadzony w życie. 

Gmina Górno jest jedną z 28 gmin  
w regionie, które otrzymały dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej na założenie punk-
tów przedszkolnych. Ruszyło ich w tym 
roku szkolnym sześć: w Bęczkowie, Radli-
nie, Krajnie, Leszczynach, Woli Jachowej  
i Skorzeszycach, a za rok rozpocznie pra-
cę siódmy – w Cedzynie. Będą do nich 
uczęszczać grupy liczące 15 lub 25 dzieci, 
a do przedszkola, które utworzy się za rok 
- w Cedzynie -  60 maluchów. W sumie,  
w gminie, powstanie 180 miejsc dla naj-
młodszych. Jak zapewniła podczas sesji 
autorka programu, dzieci będą miały za-
gwarantowane zajęcia z logopedą i psy-
chologiem, wycieczki, ciekawy program 
wychowawczy. Rodziców nie będzie to 

właściwie nic kosztować, pieniądze na ten 
cel daje Unia Europejska. Projekt będzie 
realizowany przez dwa lata.

Co dalej ? Wójt stwierdził, że konty-
nuacja programu, to podstawowy wymóg 
stawiany gminie przez rodziców. Będą 
poszukiwane środki w budżecie gminy, by 
utrzymać te punkty. 

Inauguracja projektu była okazją, by 
omówić dotychczasową działalność w za-
kresie wykorzystania środków unijnych. 
Marszałek podkreślił, iż, dzięki zaangażo-
waniu wielkiego potencjału fachowców, 
województwo zajmuje czołowe miejsce  
w pozyskiwaniu tych środków. W Regio-
nalnym Programie Operacyjnym, na lata: 
2007 – 2013 przeznacza się 726 mln euro na 
rozwój regionu. Dziś województwo plasuje 
się na 4 - 5 miejscu w zagospodarowaniu 
unijnych pieniędzy i ma szansę na dodatko-
we środki z tego tytułu. Gminy największe 
potrzeby zgłaszają w zakresie: kanalizacji, 
budownictwa drogowego i edukacji. Mar-
szalek zachęcił także do pisania progra-

Marszałek Adam Jarubas na sesji RG w Górnie

Przedszkola  
za unijne pieniądze

mów dotyczących rewitalizacji centrów 
gmin, rozwoju sportu na wsi, wsparcia dla 
OSP, edukacji na wsi, bo tutaj są większe 
możliwości pozyskania pieniędzy.

Gmina Górno wykorzystała dotych-
czas ok. 10 milionów złotych z programów 
unijnych i zabiega o dalsze. Występujący  
w dyskusji przedstawiciele gminnej spo-
łeczności apelowali do marszałka o wspar-
cie przy pozyskiwaniu kolejnych pieniędzy, 
m.in.: na rozbudowę szkoły w Cedzynie  
(dyrektor – Ewa Krajcarz), ponieważ 
koszt całego przedsięwzięcia – 6 milionów 
zł, jest zbyt wysoki dla gminnego budżetu, 
na zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Górnie, na 
które uczniowie, nauczyciele i rodzice cze-
kają kilka lat (radna - Dorota Kot i dyrek-
tor - Grzegorz Niestój). Marszałek Jarubas 
ostrożnie skomentował te wnioski: „Spró-
bujemy znaleźć pieniądze na to Górno...”, 
co wywołało aplauz uczestników sesji.

Były też inne wnioski, dotyczące m.in.: 
budowy chodnika w Radlinie, przy ruchli-
wej trasie krajowej nr 74, poprawy bezpie-
czeństwa przy tej drodze (sołtys - Janusz 
Bednarz), budowy chodnika przy tejże dro-
dze w Skorzeszycach ( radny - Jan Zielon-
ka). Zacny gość notował te uwagi, niczego 
nie obiecywał, (bo nie chce być niesłowny), 
ale na pewno zapamięta te wnioski.

Dobrą współpracę z marszałkiem pod-
kreśliła wiceprzewodnicząca Sejmiku Al-
freda Zawierucha – Rubak.

- To ważne - stwierdziła - że na szcze-
blu wojewódzkim problemy polityczne nie 
zakłócają gospodarczych. I dlatego nasz 
region może się pochwalić tak dużym wy-
korzystaniem środków unijnych.

Marszałka Adama Jarubasa, który po 
raz pierwszy brał udział w sesji gminnego 
parlamentu, pożegnali gospodarze gminy: 
wójt Jarosław Królicki i przewodniczący 
RG Jan Sikora, dziękując mu serdecznie za 
wizytę. Gościowi wręczyli kwiaty i upomi-
nek członkowie zespołów: „Bęczkowianie” 
i „Górnianecki”. Kwiaty otrzymała także 
Alfreda Zawierucha – Rubak – na co dzień 
szefowa Ośrodka Zdrowia w Górnie. To 
było naprawdę pożyteczne spotkanie.

Tekst i foto: Jerzy Kosowski

dokończenie ze str. 1

Dyrektor SP w Cedzynie Ewa Krajcarz prosi marszałka  
o wsparcie unijne budowy szkoły w tej miejscowości

O programie przedszkolnym mówi jego koordynator Anna 
Michalska.

Upominek dla marszałka wręcza kierownik zespołu „Bęczkowianie” - Bronisław 
Skowroński.
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Z budżetu gminy, ze wsparciem środków zewnętrznych

Inwestycje dla ludzi

Budowa chodnika w Woli Jachowej – 
o tym przedsięwzięciu mówiło się prawie od 
15 lat. Chodnik bardzo potrzebny, bo droga 
do miejscowej szkoły prowadzi bardzo ru-
chliwą „krajówką” (nr 74), zimą - z koniecz-
ności – asfaltem, bo na poboczach zalega 
śnieg. Ten fakt sprawiał, że dochodziło tutaj 
do groźnych wypadków drogowych, nawet 
ze skutkiem śmiertelnym. Nic dziwnego, 
że społecznicy z Woli Jachowej, na czele  
z przewodniczącym Rady Gminy Janem 
Sikorą, od lat zabiegali o nakłady na ten 
chodnik. Od siedmiu lat gmina rezerwowała 
środki na tę inwestycję w swoim budżecie. 
Niestety, administrator drogi nr 74 – kielecki 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad nie mógł znaleźć pienię-
dzy na przeprowadzenie tej inwestycji. Do 
„walki” o nią zaangażowali się także: wójt 
gminy Jarosław Królicki, wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Alfreda Zawierucha - Rubak oraz 
dyrektorzy: Szkoły Podstawowej w Woli 
Jachowej - Jerzy Snopek i Gimnazjum - Jo-
lanta Czerwiak. 

– Wykorzystywaliśmy każdą okazję 
– wspomina Jan Sikora – by walczyć się 
o ten chodnik. Jeździliśmy do dyrekcji w 
Kielcach,  przypominaliśmy się przy innych 
okazjach, np. podczas oddawania fragmentu 
zmodernizowanej „74” w Cedzynie, słaliśmy 
pisma. Pewną przeszkodą był upór właści-
cieli gruntów przy drodze, którzy nie chcieli 
przekazać niewielkich spłachetków ziemi 
na ten cel. Trzeba było przerabiać projekt  
i zlokalizować chodnik w pasie drogowym. 
Wreszcie udało się ! Inwestor, wykorzystu-
jąc projekt budowy chodnika, przygotowany 
przez gminę, wszedł na budowę 2 września.

Chodnik liczyć będzie 350 metrów dłu-
gości: od skrzyżowania z drogą powiatową na 
Ostrowiec Świętokrzyski, do skrzyżowania,  
a nawet nieco dalej, z drogą do szkoły  
w Woli Jachowej. Szeroki na ok. 2 metry 
chodnik zapewni przechodniom, przede 
wszystkim dzieciom szkolnym, pełne bez-
pieczeństwo. Inwestycja ma być zakończona 
do 30 września br.

Adaptacja starej remizy OSP w Woli 
Jachowej na świetlicę wiejską – OSP  
w Woli Jachowej, po otrzymaniu nowej, 
pięknej strażnicy, pozostawiła po sobie sta-
rą remizę. Społeczność wiejska sugerowała, 
by zorganizować w niej świetlicę wiejską, 
w której można by organizować spotkania, 
imprezy lokalne itp. Władze gminy przychy-
liły się do tych propozycji (m.in. na zebraniu 
wiejskim – 6 września br.) i zleciły wyko-
nanie projektu na rozbudowę tego obiektu. 
Jest zatem nadzieja, że inwestycja znajdzie 
się w nowym budżecie gminy (na 2010 r.) 

Gmina Górno inwestycjami stoi ! Wystarczy się rozejrzeć po miejscowo-
ściach w naszej gminie, by to potwierdzić. Ostatnio wizytowaliśmy co ważniej-
sze inwestycje. Oto raport z tego rekonesansu:

i zostanie zrealizowana. Gmina liczy tutaj 
na wsparcie finansowe z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Kontynuowana jest rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w Cedzynie wraz z budową 
przedszkola gminnego oraz sali gimnastycz-
nej. Według planu, wykonawca, kielecka 
firma EKO-INVEST, ma zakończyć dzieło 
w połowie 2010 roku. Przypomnijmy, że 
wójt podpisał z Urzędem Marszałkowskim 
pre-umowę na te inwestycję, zgodnie z któ-
rą dofinansowanie budowy tych obiektów 
wyniesie prawie 2,5 mln złotych, co stanowi 
ok. 40 % kosztów całkowitych. Zadanie jest 
współfinansowane z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego

Boisko ze sztuczną nawierzchnią  
w Skorzeszycach – jeden z najnowocze-
śniejszych obiektów sportowych w gminie, 
który obok boiska do piki nożnej, ma także 
boiska do piłki siatkowej i kosza. Obiekt jest 
oświetlony i odpowiednio ogrodzony. Wyko-
nawca: firma MEGA-STADION ze Szcze-
cina miał kłopoty z wykonaniem sztucznej 
nawierzchni. Gmina zgłosiła usterki, które 
firma usunęła. Rzecz w tym, że obiekt do 
tej pory nie został zgłoszony do oficjalnego 
odbioru robót poprawkowych, w związku  
z czym gmina - na piśmie – zażądała tego 
od wykonawcy, od zaraz. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Skorzeszycach nie chcą cze-
kać i już korzystają z nowych boisk.

Budowa chodnika w Leszczynach – 
trwa od 9 września br. Wykonawca – firma 
„FARMER” z Buska Zdroju zaczęła roboty 
od frezowania odcinka nawierzchni, która 
zostanie poszerzona. Na długości 835 me-
trów, od skrzyżowania z drogą na Mąchoci-
ce, do Szkoły Podstawowej w Leszczynach, 
zbudowany zostanie chodnik z kostki bruko-
wej. Koszt inwestycji: 420 tys. zł, z czego 
gmina dołoży 260 tys. zł, pozostałą część 
pokryje Powiatowy Zarząd Dróg w Kiel-

cach. Prace mają być zakończone do końca 
października br.

Modernizacja remizy OSP w Leszczy-
nach – z przeznaczeniem na świetlicę wiej-
ską oraz dobudową dwóch garaży dla potrzeb 
strażaków. Gmina podpisała już umowę  
z wykonawcą. Zadanie to ma być realizowa-
ne przy wsparciu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich („Odnowa Wsi”).

Tymczasem, na wymianę kanalizacji do 
szkoły (skorzysta z niej także obiekt OSP) 
weszła ekipa Zakładu Usług Komunalnych 
gminy. Na budowie zastaliśmy naczelnika 
OSP w Leszczynach Adama Wiechę, który 
osobiście pomaga przy tych pracach.

Budowa garażu dla OSP w Górnie – na 
wniosek strażaków z tej miejscowości gmi-
na zleciła wykonanie projektu na ten obiekt, 
pilnie potrzebny OSP ze względu na ciasnotę  
w istniejącym garażu.

Modernizacja obiektu po DPS „Cari-
tas” w Krajnie – na wniosek mieszkańców, 
gmina zleciła wykonanie projektu na rozbu-
dowę obiektu z przeznaczeniem na działal-
ność kulturalno - społeczną.

Nowa droga gminna w Górnie – łączą-
ca drogę powiatową nr 0330 z drogą krajową 
nr 74, została odebrana 8 września br. Także 
i tę inwestycję zrealizowano na wniosek lo-
kalnej społeczności.

Droga Krajno – Łęki Południowe: 
rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi: 
Krajno - Pogorzele - Gajówka – Krajno Łęki 
Południowe. Wykonawcą został zakład Bu-
dowlano – Montażowy z Miąsowej. Koszt 
tego przedsięwzięcia wyniesie 270 tys. zł  
i zostanie pokryty z budżetu gminy. Roboty 
mają być wykonane do 20 listopada br.

Plac zabaw w Bęczkowie – z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno 
powstał plac zabaw dla dzieci przy Szkole 
Podstawowej w Bęczkowie. Stowarzysze-
nie wykorzystało środki z PROW „Odnowa 
Wsi”. Otwarcie placu - 27 września br.

Jak z tego wynika, wiele inwestycji po-
wstało na terenie naszej gminy, wiele z nich 
jest w trakcie realizacji, sporo będzie się bu-
dowało w niedalekiej przyszłości. Wszystko 
to dobrze świadczy o rozwoju naszej gminy. 
Tym bardziej, że wykorzystuje się  wiele 
środków z zewnątrz, głównie z Unii Euro-
pejskiej. (Kos.)

Na nowo oddanym boisku w Skorzeszycach uczniowie już ćwiczą.
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Inwestycje dla ludzi

Jezdnia w Leszczynach zostanie poszerzona oraz wyposażona w chodnik.

Nowo wznoszony budynek, (wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem) dla Szkoły 
Podstawowej w Cedzynie, zostanie przekazany do użytku w przyszłym roku.

Zakład Usług Komunalnych przystąpił do wymiany nitki kanalizacyjnej dla szkoły 
w Leszczynach. Skorzysta z niej remiza OSP (w tle).

Władza Wdrażająca Programy Euro-
pejskie, pełniąca rolę Instytucji Pośredni-
czącej w Szwajcarsko-Polskim Programie 
Współpracy, dokonała oceny merytorycz-
nej wniosku o dofinansowanie kolektorów 
słonecznych (projekt pn. „Spłaszczanie 
problemów energetycznych i poziomu 
zanieczyszczeń w obszarze niskiej emisji 
Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego”). 

Wniosek został opracowany przez 
Urząd Miasta Kielce, we współpracy z gmi-
nami należącymi do Kieleckiego Obszaru 
Metropolitalnego, w tym gm. Górno.

Wniosek uzyskał pozytywną opinię 
komisji oceniającej, jednak ze względu na 
ograniczoną alokację znalazł się na liście 
rezerwowej.

W przypadku pojawienia się możliwo-
ści dofinansowania projektu, mieszkańcy 
zostaną poinformowani o tym fakcie.

Kolektory  
na liście rezerwowej

Kilka dni temu oddany został do użyt-
ku nowo wyremontowany odcinek drogi 
gminnej Górki Napękowskie – Skorzeszy-
ce. Zadanie to zrealizowano przy udziale 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013. W uroczystości wziął 
udział marszałek Adam Jarubas.

Całkowita wartość  projektu wyniosła 
ponad 1,1 mln złotych, z czego blisko 700 
tys. złotych to dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace budowlane trwały od grudnia 
ubiegłego roku a zakończyły się z końcem 
sierpnia. Inwestycja objęła przebudowę dro-
gi  w miejscowości Górki Napękowskie.  
Odcinek ten został przebudowany na długo-
ści 1,5 km, nowa jezdnia ma teraz 5 metrów 
szerokości oraz utwardzone pobocza. Jedno-
cześnie wykonano pełne oznakowanie trasy 
- poziome i pionowe.

Celem tego projektu drogowego była po-
prawa systemu komunikacyjnego i uspraw-
nienie połączeń drogi 74 i 753  wokół Świę-
tego Krzyża – jednej z największych atrakcji 
województwa.

Nowa droga Górki 
Napękowskie - 

Skorzeszyce

Nowa droga łączy się z drogą w Skorze-
szycach, także wyremontowaną kilka lat 
temu, z pomocą gm. Górno.
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We wszystkich szkołach i placówkach 
oświatowych w gminie Górno 1 września 
br. naukę rozpoczęło 1581 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalistów. 

Inauguracja nowego roku szkolnego 
w SP Skorzeszyce odbyła się, jak zwykle, 
bardzo uroczyście: uczniów, nauczycieli 
oraz licznie przybyłych rodziców powita-
ła - w sali gimnastycznej szkoły - dyrektor 
Lidia Rafalska. Delegacja pierwszaków, 
ze swoją wychowawczynią, złożyła wią-
zankę kwiatów przed pomnikiem pomor-
dowanych, w czasie II wojny światowej, 
mieszkańców wsi. W ten sposób oddano 
hołd wszystkim patriotom, którzy oddali 
swoje życie za wolność Ojczyzny.

Społeczność szkolna ze Skorzeszyc 
ma w tym roku specjalne powody do 
satysfakcji: za oknami szkoły mienią 
się w różnych kolorach boiska sportowe 
ze sztuczną nawierzchnią, w szkole wy-
mieniono podłogi na parterze budynku, 
pomalowano sale lekcyjne i korytarz, 
na dolnych korytarzu wstawiono nowe 
grzejniki c.o. (do 10 września wymie-
niono także drzwi na parterze oraz dwa 
okna).

Dyrektor szkoły poinformowała ro-
dziców o sukcesach szkoły w realiza-
cji programów unijnych, dzięki którym 
placówka pozyskała w ostatnim okresie 
sporo środków (30 tys. zł) m.in. na zakup 
pomocy naukowych. Od 14 września br. 
rusza przy szkole punkt przedszkolny dla 
15 maluchów.

Podobne uroczystości - 1 września 
br.- odbyły się we wszystkich placów-
kach oświatowych na terenie gminy.

Od 2009 r. do szkół miały pójść obo-
wiązkowo wszystkie 6-latki, ale obowią-
zek ten Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przesunęło o 3 lata. Ostatecznie to rodzi-
ce decydują, czy ich dziecko rozpocznie 
wcześniej edukację pod warunkiem, że 
wcześniej było objęte wychowaniem 
przedszkolnym lub uzyskało pozytywną 
opinię poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. Jest jeszcze jeden warunek: szko-
ła musi być przygotowana na przyjęcie 
dzieci sześcioletnich. Tego problemu na 
terenie naszej gminy nie ma – wszystkie 
szkoły są przygotowane na przyjęcie sze-
ściolatków do klasy I. 

W tym roku szkolnym obowiązuje 
również nowa podstawa programowa, ale 
obejmie ona tylko pierwsze klasy szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Będzie ona 

wdrażana do wszystkich klas szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych przez najbliższe 
6 lat. Z tym zagadnieniem wiąże się nie-
miła dla wielu rodziców konieczność za-
kupu zupełnie nowych podręczników bez 
możliwości wykorzystania książek uży-
wanych na przykład przez starsze rodzeń-
stwo. W ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka 
szkolna” istnieje możliwość dofinanso-
wania zakupu podręczników dla uczniów 
rozpoczynających w tym roku szkolnym 
naukę w klasach I-III szkoły podstawo-
wej i w klasie I gimnazjum. Jednakże 
muszą to być uczniowie pochodzący z ro-
dzin spełniających kryterium dochodowe 

Po wakacyjnej labie

Uczniowie wrócili do szkoły
Wakacje minęły jak z bicza strzelił. Ani się obejrzeliśmy, a już nadszedł 1 

września i dziatwa ruszyła do szkoły: jednym było trochę smutno, bo czas waka-
cyjnej laby się skończył, inni inaugurację nowego roku szkolnego powitali bardzo 
radośnie, bo szkoła, to spotkanie ze swoimi kolegami, to, owszem, okres zwiększo-
nego wysiłku umysłowego, ale także czas sportu, wycieczek i zajęć w ulubionych 
kółkach zainteresowań.

losowym lub inną sytuacją kryzysową. 
Dofinansowanie zakupu podręczników  
w ramach tego programu wynosi: - klasa 
I szkoły podstawowej - do kwoty 150 zł; 
- klasa II szkoły podstawowej - do kwoty 
150 zł; - klasa III szkoły podstawowej - 
do kwoty 170 zł; - klasa I gimnazjum - do 
kwoty 280 zł. 

Chcąc skorzystać z tej formy pomocy, 
rodzice ucznia (opiekunowie prawni, ro-
dzice zastępczy), a także nauczyciel lub 
pracownik socjalny powinni złożyć wnio-
sek o dofinansowanie zakupu podręczni-
ków, wraz z zaświadczeniem o wysokości 
dochodów, do dyrektora szkoły, do której 
uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkol-
nym, w terminie do 15 września 2009 r.

Wszystkim uczniom, którzy 1 wrze-
śnia rozpoczęli nowy rok szkolny, życzy-
my samych szóstek, zaś nauczycielom 
wielu powodów do zawodowej satysfak-
cji.

(J.K.)

W jednym z ostatnich numerów 
„Gazety Prawnej” – prestiżowego pisma 
krajowego o charakterze prawnym, uka-
zał się wywiad (ze zdjęciem) z wójtem 
naszej gminy Jarosławem Królickim.  
Główny temat rozmowy, to zorganizo-
wanie, za pieniądze unijne – ok. 1,5 mln 
złotych, 180 miejsc dla przedszkolaków 
w siedmiu punktach na terenie gminy.

Odpowiadając na jedno z pytań, wójt 
mówi: - W gminie powstanie sześć punk-
tów przedszkolnych od września tego roku, 
a za rok siódmy, który będzie oferować 
dzieciom także wyżywienie. Będą do nich 
uczęszczać grupy liczące 15 lub 25 dzieci, 
a do przedszkola, które otworzymy za rok 
– 60 dzieci. W sumie w gminie powstanie 
180 miejsc w przedszkolach...

Wywiad z wójtem gminy Górno w pre-
stiżowym i uznanym tygodniku o zasięgu 
ogólnopolskim, to duża promocja dla na-
szej gminy.

Wywiad wójta gminy Górno 
dla „Gazety Prawnej”

Urząd Gminy w Górnie informuje, 
że we wrześniu 2009 r. należy składać  
wnioski na zwrot akcyzy za zakupiony 
olej napędowy. Do wniosku należy do-
łączyć faktury zakupu oleju napędowego 
zakupionego od 01 marca 2008 r. do  
31 sierpnia 2009 r. Składając wniosek 
należy przedstawić nakaz płatniczy za 
2009 rok oraz dowód osobisty. Więcej 
informacji - Urząd Gminy

Uwaga, rolnicy

Wójt gminy przypomina zaintereso-
wanym stronom, że wnioski do budżetu 
gminy na rok 2010 można składać w ter-
minie do 30 września br.

Wnioski mogą składać: radni, sołtysi, 
organizacje pozarządowe, grupy miesz-
kańców, jednostki organizacyjne gminy.

Komunikat  
wójta gminy

Zajęcia z klasą „O”, w SP Skorzeszyce, prowadzi Monika Wojsław.

w wysokości 
do 351 zł na 
członka rodzi-
ny lub z rodzin 
dotkniętych 
sieroctwem, 
b e z d o m n o -
ścią, bezrobo-
ciem, przemo-
cą w rodzinie, 
bezradnością 
w sprawach 
opiekuńczo-
wychowaw -
czych, alko-
h o l i z m e m , 
zda rzen iem 
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Wręczenie I nagrody mieszkance Bęczkowa – Ewie Siudajewskiej na „Sabałowych 
Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Przedstawicielami gminy Górno 
były: Zespół Śpiewaczy „Górnianecki” 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Bęczkowia-
nie”. Towarzyszyły im gromkie brawa 
na powitanie a także podczas występów. 
Największym szlagierem przeglądu oka-
zały się „Kuniki karysie”. 

Wszyscy wykonawcy wyjątkowo 
starannie przygotowali się do występu 
– a wybrać idealnych z najlepszych nie 
było prostym zadaniem. Po przesłucha-
niu 18 zespołów śpiewaczych, 5 zespo-

łów pieśni i tańca oraz 8 solistów, trzeba 
było jednak podjąć decyzję. Ostatecznie 
w tegorocznym jubileuszowym przeglą-
dzie przyznano:

W kategorii zespołów pieśni i tań-
ca: I miejsce – „Wierna Rzeka”, specjal-
ne wyróżnienie dla „Bęczkowian” - na 
zdjęciu - i” Leśnian”

Puchary i statuetki nagrodzonym  
i wyróżnionym wręczył starosta kielecki 
Zenon Janus.  (J.S.)

Wyróżnienie dla „Bęczkowian” 
w Chmielniku

Jak przystało na jubileuszowy X Przegląd Zespołów Folklorystycznych i So-
listów w Chmielniku, w tym roku liczba występujących na scenie przekroczyła 
350 osób! W niedzielę, 16 sierpnia na rynku w centrum miasta, wykonawcy pre-
zentowali się do późnego wieczora.

„Sabałowe Bajania” zrodziły się  
z podhalańskiej tradycji gawędziarstwa, 
umiłowania tańca, śpiewu i muzyki gó-
ralskiej. W tym roku po raz 43 w Buko-
winie Tatrzańskiej spotkali się w Domu 
Ludowym uczestnicy, miłośnicy i obser-
watorzy „Sabałowych Bajań”. Od same-
go początku impreza ta cieszy się wielkim 
zainteresowaniem i ściąga do Bukowiny 
coraz większe rzesze ludzi z całej Polski.

Pierwsze „Sabałowe Bajania” (1967) 
pomyślane były jako konkurs gawędziarzy 
i instrumentalistów oraz imprezy towarzy-
szące – występy zespołów regionalnych  
i prezentacja przedstawień teatralnych. Po 
kilku latach program poszerzony został  
o dodatkowe konkursy, jak też wzbogaco-
no program imprez towarzyszących, który 
obecnie jest bardzo atrakcyjny.

Podczas 43 „Sabałowych Bajań” go-

XLIII Sabałowe Bajania  
w Bukowinie Tatrzańskiej

Pierwsza nagroda  
dla Ewy Siudajewskiej

spodarze imprezy święto-
wali wraz z przyjaciółmi 
z całej Polski - gawę-
dziarzami, muzykantami, 
śpiewakami, twórcami 
ludowymi i sympatykami 
imprezy. Wszyscy zosta-
li przywitani jak człon-
kowie rodziny. Sprzyja 
temu wspaniała atmos-
fera i niepowtarzalny 
klimat, które rok rocznie 
towarzyszą imprezie. 

Przez kilka lat z rzędu do udziału  
w „Sabałowych Bajaniach” zapraszana 
jest nasza krajanka - Ewa Siudajewska  
z Bęczkowa. 

W tym roku komisja konkursowa, po 
przesłuchaniu i gruntownej ocenie, zgodnej 
z kryteriami określonymi w regulaminie 
(łącznie 195 punktów programu) uznała, 
że pani Ewa spełniła wszystkie regula-
minowe kryteria charakteryzujące region 
świętokrzyski i postanowiła przyznać jej 
zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii 
konkursu gawędziarzy.

Składamy pani Ewie serdeczne gratu-
lacje za zdobycie tak prestiżowej nagrody, 
i dziękujemy za promowanie regionu, gmi-
ny Górno, jak też rodzinnej miejscowości.  

(J.S.)
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Kwoty kryteriów dochodowych 
oraz poszczególnych świadczeń ro-
dzinnych podlegają weryfikacji co trzy 
lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi  
1 listopada 2009 roku. Zakres tej wery-
fikacji został określony w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 
r. w sprawie wysokości dochodu ro-
dziny albo dochodu osoby uczącej się 
stanowiących podstawę do ubiegania 
się o zasiłek rodzinny oraz wysokości 
świadczeń rodzinnych (Dz. U. nr 129, 
poz. 1058).

Przyjęto następujące ustalenia: 
• wysokość kryteriów dochodowych 

uprawniających do świadczeń rodzin-
nych pozostaje na obecnym poziomie, 

• podwyższa się od 1 listopada 2009 
r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysoko-
ści miesięcznie: 

- 68 zł na dziecko w wieku do ukoń-
czenia 5 lat, 

- 91 zł na dziecko w wieku powyżej  
5 roku życia do ukończenia 18 lat, 

- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku 
życia do ukończenia 24 lat. 

• podwyższa się od 1 listopada 2009 
r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do 
wysokości 520 zł miesięcznie.

• na obecnym poziomie pozostaje 
wysokość dodatków do zasiłku rodzin-
nego, jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielę-
gnacyjnego 

Od 1 listopada 2009 r.

Ula Kmiecik z Radlina  
– Miss Lata 2009 ! Weryfikacja kryteriów 

dochodowych  

i wysokości  

świadczeń rodzinnych

Po zaciętej walce na boisku puchar 
LZS zdobył zespół ze Słopca, który po-
konał LZS Bęczków 2 : 1. Bramkę dla 
naszej drużyny strzelił Ryszard Kaleta. 

Bęczków w czołówce  
wojewódzkiej

Wręczenie pucharów oraz nagród rze-
czowych finalistom rozgrywek nastąpi 
27 września br. w Łopusznie na oficjal-
nym zakończeniu lata sportowego LZS.

Finał rozgrywek piłkarskich LZS

Zakończyły się rozgrywki piłkarskie – Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej 
LZS o Puchar Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. 
Finał odbył się 30 sierpnia br. na boisku w Górnie: spotkały się tutaj drużyny 
LZS Bęczków oraz LZS Słopiec z gm. Daleszyce.

Zajęcie II miejsca w rozgrywkach 
wojewódzkich, to duży sukces młodzie-
ży piłkarskiej z Bęczkowa i naszej gmi-
ny jednocześnie. Nasz zespół, w całych 
rozgrywkach, wystąpił w składzie: Piotr 
Sańpruch – bramkarz, Karol Wrona, 
Zbigniew Kowalicki, Mateusz Dzie-
dzic, Michał Raczyński, Mateusz Anioł,  
Michał Kaleta, Ryszard Kaleta, Ma-
riusz Anioł, Wiktor Krajcarz, Dawid 
Albin, Piotr Jamrożek, Piotr Wrona, 
Jarosław Kaleta, Dawid Kobuz, Jacek 
Filipczak, Mariusz Tutaj, Rafał Matu-
szewski i Paweł Kumorowski.

(J.)

- Miałam nadzieje, ale nie 
spodziewałam się. Moją fawo-
rytką była Kasia Czupryńska. 
Natomiast dziewczyny mówiły, 
że wygram. Dlaczego wygrałam? 
Nie wiem, jestem zwykłą dziew-
czyną – przyznała po ogłoszeniu 
wyników Miss Lata 2009. Nie 
obyło się bez łez wzruszenia.

Ula zdobyła także szarfy: 
Miss Publiczności oraz Miss 
PZMot. Ma 21 lat, mieszka  
w Radlinie. Studiuje na Politech-
nice Świętokrzyskiej w Kielcach, 
lubi nauki ścisłe, interesuje się 
także kosmetologiom i modelin-
giem.

Ula Kmiecik została Miss Lata 2009. Jest pierwszą, złotowłosą zdobywczy-
nią tego najważniejszego tytułu od początku tego konkursu. W nagrodę otrzy-
mała skuter. W finale wystąpiły 24 dziewczyny, a szarfy powędrowały do pięciu 
dziewczyn.

Ula Kmiecik z kluczykami do skutera oraz wśród swoich konkurentek.


