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Z sesji Rady Gminy

Pilne zmiany w budżecie

Święto lokalnej demokracji

Wójt Jarosław Krolicki wręcza podziękowanie za owocną współpra-
cę Alfredzie Zawierucha - Rubak – wiceprzewodniczącej Sejmiku.

O XX-leciu samorządu w gminie Górno - str. 4

Na wniosek wójta gminy, 23 lipca br. odbyła się sesja Rady Gminy, której głów-
nym zadaniem były zmiany w budżecie, w związku z dotacją unijną na realiza-
cję programu oświatowego. Przy okazji dokonano zmiany uchwały w sprawie 

Obrady otworzył przewodniczący 
rady Jan Sikora, witając uczestników 
sesji z wójtem Jarosławem Królickim. 
Radni zatwierdzili porządek obrad, po 
czym przeszli do jego realizacji.

zatwierdzenia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii na 2010 r.

Dawno już na boisku gminnym, w kamieniołomie 
w Górnie, nie było tylu ludzi, co w niedzielę – 25 lip-
ca br. Zorganizowano tutaj festyn kulturalno – inte-
gracyjny pod hasłem: „Poznaj gminę Górno – swoją 
małą ojczyznę”.

Festyn otworzył wójt gminy Jarosław Królicki, 
życząc jego uczestnikom wielu atrakcji, dobrej zabawy 
i godziwej rozrywki. Do uczestników 
festynu przemówił także zacny gość - 
marszałek woj. świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, który pogratulował gminie suk-
cesów z okazji XX-lecia samorządu te-
rytorialnego i także życzył miłej zabawy. 
Do gratulacji i życzeń dołączył, w póź-
niejszych godzinach, wicemarszałek woj. 
świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka.

Główną atrakcją festynu była Kolejka 
Świętokrzyska, którą można było odbyć 
godzinną wycieczkę po najbardziej atrak-
cyjnych terenach gminy. Wraz z obecny-
mi i byłymi samorządowcami wzięliśmy 
udział w tej niecodziennej eskapadzie, 
słuchając ciekawostek przewodnika Jac-
ka Skrzypczaka. 

Festyn na boisku gminnym: „loża” dla gości oraz gospodarzy gminy.

Festyn z atrakcjami

„Poznaj gminę Górno  
- swoją małą Ojczynę”

Przy wsparciu środków unijnych
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dokończenie ze str. 1
Konieczność dokonania zmian w bu-

dżecie gminy na rok bieżący zreferował 
skarbnik gminy Henryk Opaliński. Wy-
nikając one z dotacji unijnych, w wyso-
kości 382,6 tys. zł, na realizację projektu: 
„Wiedza i umiejętności, to superstart do 
przyszłości”. Będzie to projekt realizo-
wany w szkołach podstawowych naszej 
gminy, mający na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz 
podniesienie efektywności edukacyjnej 
wśród uczniów. W sumie na ten cel gmina 
pozyska w ciągu dwóch lat 560,8 tys. zł, 
w tym w roku bieżącym ww. kwotę. Po-
zostałe środki wpłyną do budżetu gminy 
w roku przyszłym. Przy okazji dokonano 
także przeniesień środków w wysokości 
ponad milion złotych między działami, co 
wynikło m.in. z zaleceń Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

Radni dokonali zmiany w uchwale 
dotyczącej Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w 2010 

roku, przeznaczając 6.300 zł na zakup 
materiałów promocyjnych na potrzeby 
kampanii profilaktycznej, organizowanej 
w ramach XX-lecia samorządu terytorial-
nego. M.in. baner, promujący zdrowy styl 
życia, zostanie umieszczony przy boisku 
gminnym  Górnie.

W trakcie sesji wójt gminy złożył in-
formację o swojej działalności między 
sesjami RG, koncentrując się na prze-
targach już ogłoszonych oraz przygoto-
wywanych do  ogłoszenia. Dotyczą one 
inwestycji gminnych, o których szczegó-
łowo pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Gołoborza”.

Wójt podkreślił lepszą ostatnio współ-
pracę z kieleckim Oddziałem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Powiatowym Zarządem Dróg, co 
owocuje inwestycjami drogowymi (m.in. 
budowa chodników i odcinków dróg) na 
ternie gminy.

W interpelacjach i sprawach różnych 
głos zabrali: Janina Rubak, (która po-
dziękowała wójtowi za umieszczenie od 

Z sesji Rady Gminy

Rachmistrze wyszyli w teren

Pilne zmiany w budżecie
dawna postulowanej przez mieszkańców 
tablicy informacyjnej w rejonie kopalni 
w Górnie oraz za chodnik w tej miejsco-
wości, który znacznie poprawił estety-
kę wsi oraz bezpieczeństwo pieszych.), 
Marian Grzegolec, Edward Waldon, 
Małgorzata Stępnik, Jan Zielonka, 
Sławomir Satro, Emil Machul, Tomasz 
Tofil, Teresa Szlufik, Stanisław Cedro 
i Jan Sikora, podnosząc problemy swo-
ich sołectw oraz gminy. Dotyczyły one 
głównie konieczności usunięcia skutków 
gwałtownych opadów deszczu, na dro-
gach i w ich sąsiedztwie, poprawy jako-
ści dróg dojazdowych do pól, w świetle 
zbliżających sie żniw, ustawienia tablic 
informacyjnych, z numerami posesji, 
w pozostałych sołectwach, utrzymania 
murawy na boisku gminnym, przeniesie-
nia planowanej kanalizacji w Górnie poza 
zabudowania, zaopatrzenia w wodę m.in. 
Krajna Wymyślonej, eliminacji zatapia-
nia kilku posesji w Skorzeszycach oraz 
sporządzenia  planów zagospodarowania 
przestrzennego sołectw.

Do problemów tych ustosunkował się 
wójt gminy, obiecując zająć się elimina-
cją zgłoszonych niedociągnięć, jeśli tylko 
gmina będzie miała takie możliwości.

Na tym sesję zakończono.   (Kos.)

PSR 2010 będzie pierwszym spisem 
realizowanym od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, w tym sa-
mym terminie i w tym samym zakresie 
tematycznym, co w innych państwach 
członkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym: po-
zwolą na analizę zmian polskiego rol-
nictwa po przystąpieniu do UE oraz na 
porównanie ich z danymi gospodarstw 
w innych państwach członkowskich,  
pozwolą na kreowanie przez Komisję 
Europejską Wspólnej Polityki Rolnej 
i wytyczenie jej nowych ram, dostarczą 
szczegółowych informacji o jednostkach 
funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji 
społeczno-demograficznej i ekonomicz-
nej rolników oraz o prowadzonej produk-
cji rolnej, w połączeniu z informacjami 
zebranymi w badaniu metod produkcji 
rolnej i Narodowym Spisie Powszech-
nym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wie-
le pytań dotyczących m.in. starzenia się 
ludności wiejskiej i problemu następ-
ców, zatrudnienia w rolnictwie, obsza-
rów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na 
środowisko.

Powszechnym Spisem Rolnym zo-
staną objęte gospodarstwa rolne: osób 

fizycznych, osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej.

PSR 2010 przeprowadzony zosta-
nie z wykorzystaniem nowych narzędzi 
oraz metod zbierania danych: pobranie 
danych ze źródeł administracyjnych, 
samospis internetowy - metoda CAII 
(od 1 września do 17 października) po-
legający na sprawdzeniu tj., potwier-
dzeniu lub korekcie danych uzyskanych  
ze źródeł administracyjnych oraz uzu-
pełnieniu brakujących informacji, wy-
wiad telefoniczny – metoda CATI ( od 8 
września do 31 października) prowadzo-
ny przez ankietera statystycznego, wspo-
magany programem komputerowym, 
wywiad realizowany przez rachmistrza 
spisowego – metoda CAPI ( od 8 wrze-
śnia do 31 października) u użytkownika 
gospodarstwa rolnego, rejestrowany na 
formularzu elektronicznym przy użyciu 
urządzenia typu hand-held. 

We wszystkich metodach zbierania 
danych wykorzystany zostanie ten sam 
rodzaj formularza spisowego (formularz 
elektroniczny).

Obchód przedspisowy
W dniach: od 9 do 23 sierpnia 

br. rachmistrze odwiedzili wszystkie 
gospodarstwa rolne na terenie kra-
ju podczas obchodu przedspisowego 
przed Powszechnym Spisem Rolnym 
2010.

Głównym celem obchodu była we-
ryfikacja i aktualizacja wykazu gospo-
darstw rolnych z przydzielonych ob-
wodów spisowych oraz potwierdzenie 
ich geolokalizacji. Dodatkowo wizyty 
w gospodarstwach rolnych są dla rach-
mistrzów okazją do kontaktu z przyszły-
mi respondentami, poznanie terenu, na 
którym będą przeprowadzać spis oraz 
doręczenia listu prezesa GUS informu-
jącego o znaczeniu i zakresie tematycz-
nym spisu jak również bezwzględnym 
zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Rachmistrze już w trakcie obchodu 
mieli możliwość ustalenia terminu prze-
prowadzenia wywiadu bezpośredniego 
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, 
ale także przekazania informacji o in-
nych możliwościach spisania (samospis 
internetowy, wywiad telefoniczny). Wię-
cej informacji na stronie www.spis.gov.
pl.

Rusza Powszechny Spis Rolny
W okresie od 1 września do 31 października br., na terenie całego kraju, zostanie przeprowadzony Powszechny Spis 

Rolny. Badanie będzie dotyczyło stanu na dzień 30 czerwca 2010, godz. 24.00.
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IX Gminny Konkurs Recytatorski 

Konkurs dla miłośników 
sztuki fotografowania

Konkurs z okazji 400-lecia istnienia kościoła w Leszczynach

Komisja konkursowa w składzie: 
Jarosław Królicki - wójt gminy Górno, 
Alicja Rozborska - aktorka sceny autor-
skiej przy KCK w Kielcach, współorga-
nizatorka ścieżki regionalnej w miejsco-
wości Wiącka – Kapkazy,  Bogusława 
Bobrowska – lekarz medycyny i Joan-
na Skrzyniarz – pracownik UG Górno, 
podczas prezentacji główny nacisk kła-
dła na swobodę posługiwania się gwarą, 
dykcję i warsztat aktorski.

Komisja konkursowa ostatecznie 
uznała, iż najlepiej zaprezentowali się 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Ra-
dlinie: Łukasz Strząbała i Kamil Chu-
dzicki – przygotowani przez p. Jolantę 
Gałkiewicz. Ex aequo drugie miejsce 
przyznano Darii Jugo i Piotrowi Ła-
komcowi ze SP w Bęczkowie – opie-
kun p. Katarzyna Tarwacka oraz Ma-

rii Sańpruch i Annie Święcich ze SP 
w Leszczynach – opiekun p. Anna 
Wiecha, zaś trzecie miejsce – także rów-
norzędnie – zajęli: Magdalena Michta 
i Aleksandra Kuroś ze szkoły w Kraj-
nie – opiekun p. S. Tofil – „Plotkara” 
oraz Katarzyna Strząbała i Adam 
Trzpiot z Woli Jachowej – opiekun p. R. 
Piotrowski.

Komisja postanowiła wyróżnić tak-
że Elizę Brzezińską i Paulinę Czar-
necką – reprezentujące SP w Cedzynie, 
Darię Bugajską i Agnieszkę Gil ze SP 
w Leszczynach a także Patrycję Kołtun 
i Izabelę Śliwińską ze SP w Radlinie.

Nagrody książkowe ufundował wójt 
gminy Górno, natomiast z pozostałych 
niespodzianek wraz ze słodkim poczę-
stunkiem dzieciaki cieszyły się za spra-
wą Rady Rodziców.   (J.S.)

„Bajanie świętokrzyskie”
IX Gminny Konkurs Recytatorski, pod hasłem „Bajanie świętokrzyskie”,  

odbył się w Szkole Podstawowej w Leszczynach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej zwróci 45 proc. 
brutto kredytu wziętego na ten cel. Fundusz 
podpisał odpowiednią umowę z sześcioma 
bankami.

Piotr Iwaniuk ze Związku Banków Pol-
skich poinformował, że pięć z nich urucho-
miło procedury z wyprzedzeniem. Kredyty 
na kolektory słoneczne ma w skali kraju ob-
sługiwać 4,5 tysiąca placówek bankowych.

Witold Maziarz z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zaznacza, że instalując kolektor 
słoneczny można uzyskać dopłatę wyno-
szącą maksymalnie 2,5 tysiąca złotych do 
metra kwadratowego urządzenia.

Koszty instalacji mogą się bardzo róż-
nić, w zależności od wyboru technologii. 

Dopłaty do kolektorów słonecznych

W finale konkursu wzięło udział 12 
uczniów ze szkół podstawowych znajdu-
jących się na terenie parafii. Uczestnicy 
wykazali się dużą wiedzą dotyczącą hi-
storii parafii, jej patrona oraz najbliższe-
go regionu.

Jury w składzie: Alicja Staszew-
ska, ks. Jacek Bonio i Mariusz Dyraga 
wyłonili najlepszych: I miejsce – Ali-

Dobrze znam swoją parafię

cja Wołowiec kl. V SP Leszczyny, II 
miejsce – Maria Sańpruch kl. VI SP 
Leszczyny, III miejsce – Agnieszka 
Podstawka kl. VI SP Cedzyna

Wyróżnienia: Zuzanna Dziedzic 
kl. VI SP Cedzyna i Bartosz Dziedzic 
kl. IV SP Cedzyna 

Dorota Tokarska

W Szkole Podstawowej w Leszczynach odbył się finał międzyszkolnego kon-
kursu Dobrze znam swoją parafię, który związany jest z obchodami jubileuszu 
400-lecia istnienia kościoła w Leszczynach.

W Chinach najprostsze takie urządzenie, 
grawitacyjno-cieczowe, kosztuje 100 do-
larów. Chińczycy są również potentatami 
w produkcji dobrze sprawdzających się 
w Polsce i znacznie droższych kolektorów 
rurowo-próżniowych.

Po zainstalowaniu kolektora słonecz-
nego do ogrzewania wody, roczne oszczęd-
ności dla pięcioosobowej rodziny mają 
przekroczyć 1,5 tysiąca złotych. Koszt in-
westycji zrealizowanej z dopłatą z Fundu-
szu powinien się zwrócić po 5-6 latach. Przy 
ogrzewaniu olejem opałowym lub gazem, 
okres zwrotu będzie dłuższy - około 10 lat.

Latem kolektory mogą pokrywać w 100 
proc. zapotrzebowanie na ciepłą wodę, 
zimą będzie trzeba ją dogrzewać korzysta-
jąc z pieca na paliwa tradycyjne.

35 proc. właścicieli domów jednoro-
dzinnych rozważa zainstalowanie kolek-
torów słonecznych, wynika z badań CFk 
Polonia przeprowadzonych na zlecenie Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Od sierpnia ruszył program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne podgrze-
wające wodę. Do banków już zgłosiło się kilkudziesięciu chętnych; są to osoby fizyczne 
i przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych.

W  Kałkowie Godowie, w Sanktuarium 
Bolesnej Królowej Polski, ostatnio odbyła się 
II Spartakiada ph. „Golgota Świętokrzyska 
2010”, na którą został zaproszony Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej. 
Na spartakiadę przybyło około 350 osób nie-
pełnosprawnych z 20 ośrodków.

Podczas zawodów rozegrano następujące 
konkurencje: indywidualny rzut lotką do tar-
czy, indywidualny turniej tenisa stołowego, 
drużynowy turniej piłki nożnej i drużynowe 
przeciąganie liny. We wszystkich konkuren-
cjach podopieczni ŚDS zaszczytne miejsca, 
zdobywając 13 medali. 

Jak ocenili organizatorzy spartakiady, re-
prezentacja z Woli Jachowej była bardzo moc-
na, zdyscyplinowana i przestrzegała zasady 
gry fair play. Jej gra była pełna zaangażowania 
i poświęcenia. 

Zawodnicy ŚDS udzielali wywiadów, 
w których z dumą podkreślali, iż pochodzą 
z gminy Górno. Udział w zawodach sprawiło 
im wiele satysfakcji i zadowolenia.

13 medali 
niepełnosprawnych

Ruszyła szósta edycja Konkursu Foto-
graficznego – „Kieleckie inaczej”, zdjęcia 
można zgłaszać do 10 września 2010.

Konkurs skierowany jest do wszystkich 
fotografujących, a więc i mieszkańców gmi-
ny Górno, chcących zmierzyć się z tematem 
konkursu, którym jest miasto Kielce i region 
świętokrzyski. Organizatorom zależy nam na 
pracach pokazujących w niebanalny sposób 
krajobraz i życie mieszkańców regionu.

Każdy z uczestników może zgłosić po  
3 niepublikowane wcześniej prace, lub cykle 
zdjęć (jeden cykl może liczyć maksymalnie 
3 fotografie). Należy je przesłać lub dostar-
czyć osobiście do biura Fundacji Kultury 
Wici w Bazie Zbożowej w Kielcach przy  
ul. Zbożowej 4. Na zgłoszenia czekamy do 
10 września 2010 r. Pula nagród w konkursie 
to 3 tyś. złotych.

Regulamin i karta zgłoszenia dostęp-
ne są na stronie internetowej konkursu  
http://kieleckieinaczej.wici.info.

Wręczenie nagród i wyróżnień oraz 
otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie 
się na początku października w Galerii La-
kiernia w Kielcach. Fotografie będzie można 
obejrzeć także w wirtualnej galerii interne-
towej na stronie konkursu. Wydany zosta-
nie też katalog  wystawy i okolicznościowe 
pocztówki, które pojawią się w sieci ekspo-
zytorów WICI.

Nagrody rzeczowe fundują: Media Markt 
i Master Foto.

„Kieleckie inaczej”
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XX-lecie samorządu w gminie Górno

Z inicjatywy wójta, Jarosława Kró-
lickiego, 25 lipca br. uczczono XX-lecie 
samorządu terytorialnego w Górnie 
w sposób szczególny: najpierw w miej-
scowym kościele parafialnym odbyła się 
uroczysta msza św., w intencji samorzą-
du, celebrowana przez ks. proboszcza 
Edwarda Kupisa, następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli, na czele z pocz-
tami sztandarowymi trzech jednostek 
OSP, do szkoły, gdzie odbyła się uroczy-
sta akademia poświęcona jubileuszowi. 
Zaszczycili ją swoją obecnością goście 
honorowi: poseł na Sejm RP Henryk 
Milcarz, wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Alfreda Zawierucha - Rubak, wice-
wojewoda świętokrzyski Piotr Żołądek, 
starosta powiatu Zenon Janus z człon-
kami Zarządu Powiatu, radni z poprzed-
nich kadencji i obecni, sołtysi, mieszkań-
cy gminy, dyrektorzy szkół i nauczyciele, 
pracownicy UG oraz jednostek organiza-
cyjnych gminy. 

Uroczystość poprowadziła zastępca 
wójta Anna Michalska: wprowadzono 
poczty sztandarowe, odegrano hymn Pol-
ski. Następnie głos zabrał wójt Jarosław 
Królicki, który powitał uczestników spo-
tkania, po czym podsumował dokonania 
w minionym okresie. Mówił o olbrzy-
mich przemianach w gminie, o inwesty-
cjach, które zmieniły jej oblicze i przy-
czyniły się do lepszych warunków życia 
mieszkańców. Podziękował dotychcza-
sowym włodarzom gminy, m.in. pierw-
szej w nowej rzeczywistości wójt gminy 
Krystynie Mochockiej, drugiemu wój-
towi Mieczysławowi Pindralowi za trud 
na rzecz gminy. Wymienił wszystkich 
radnych i sołtysów w dotychczasowych, 
pięciu kadencjach władzy gminnej. Na 
ręce gości honorowych złożył podzię-

kowania władzom powiatowym i woje-
wódzkim za wsparcie inwestycyjnych 
poczynań gminy (szczegóły przemian 
w okresie XX-lecia zawiera specjalnie 
wydany folder: „XX-lecie Samorządu 
Terytorialnego w Gminie Górno”).

Miłym akcentem było wręczenie wy-

nusa, którzy podkreślili sukcesy gminy, 
jej inwestycyjny dorobek, wzrost rangi 
oświaty i sportu. Z refleksją wspomina-
li miniony okres w swojej działalności: 
przewodniczący Rady Gminy Jan Si-
kora, jego zastępczyni Janina Rubak, 
były wójt Mieczysław Pindral i sołtys 

Święto lokalnej demokracji
Jubileusz samorządu terytorialnego stał się okazją do spotkania niemal wszystkich działaczy społecznych, którzy od 

początku przemian ustrojowych w Polsce zaangażowali się w działalność samorządową na szczeblu gminy. 

różniającym się samorządowcom, w tym 
wszystkim wójtom, okolicznościowych 
statuetek a długoletnim sołtysom – dy-
plomów. Pierwsza w nowej rzeczywi-
stości wójt gminy Krystyna Mochocka, 
dziękując za to wyróżnienie, przypo-
mniała niełatwe warunki pracy i dzia-
łalności w pierwszym okresie przemian. 
Ten olbrzymi wysiłek sprawił, że teraz 
zamieniła - jak powiedziała - politykę 
na... śpiewanie (p. Krystyna jest znaną 
śpiewaczką ludową, laureatką wielu na-
gród i podporą zespołu „Górnianecki”).

Miło zabrzmiały gratulacje dla gmi-
ny i jej działaczy z ust: posła RP Hen-
ryka Milcarza, wicewojewody Piotra 
Żołądka i starosty powiatu Zenona Ja-

Janusz Bednarz. – Wiem, że byłem cza-
sami upierdliwy na sesjach - wspominał 
z uśmiechem ten ostatni – ale taka jest 
rola sołtysa...

Po części oficjalnej uczestnicy jubi-
leuszu spotkali się na uroczystym obie-
dzie, gdzie kontynuowano wspomnienia 
z minionego okresu. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania było pokrojenie i po-
częstunek okolicznościowym tortem 
z napisem: „XX-lecie samorządu” przez 
wójta gminy i jego zastępcę.

Po obiedzie uczestnicy jubileuszu 
przenieśli się na boisko gminne na festyn 
zorganizowany przy wsparciu środków 
unijnych.   (Kos.)

Uczestnicy jubileuszu na uroczystym spotkaniu w SP w Górnie.

Refleksjami ze swojej działalności samorządowej dzieli się wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Janina Rubak.

− p. Jana Zielonkę – radnego Gminy 
Górno (V kadencja),
− p. Cecylię Krawczyk – sołtys wsi 
Krajno Pierwsze (V kadencja),
− oraz p. Bogusława Kubca – radnego 
Gminy Górno (III kadencja)
za nieumyślne pominięcie ich nazwisk  
w folderze wydanym przez gminę Górno 
z okazji XX-lecia Samorządu Terytorial-
nego.

Organizatorzy uroczystości
XX-lecia Samorządu Terytorialnego

Serdecznie 
przepraszamy:
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dokończenie ze str. 1
Trasa wypadu biegła przez Krajno, 

z wizytą na punkcie widokowym w Kraj-
nie Zagórzu, przez Wymyśloną, gdzie 
można było zobaczyć pomnik poetów 
ludowych Rozalii i Wojciecha Grzegor-
czyków, następnie przez Bęczków, Lesz-
czyny, Radlin i powrót do Górna. Niewąt-
pliwą ciekawostką, czy wręcz sensacją 
była informacja przewodnika o odkryciu 
przez niego, na cmentarzu w Leszczy-
nach, grobu babci noblistki - Marii Curie 
Skłodowskiej. O rewelacyjnym odkryciu 
już rozpisuje się prasa, był także program 
w lokalnej telewizji. Będzie to niewątpli-
wa atrakcja obchodów 400-lecia kościała 
p.w. św. Jacka w Leszczynach.

Tymczasem na festynowej scenie, na 
boisku w Górnie, odbywały się artystycz-
ne występy: zaczęto od propozycji dla 
najmłodszych: „Bajkowa Zofia i prze-
szkadzający Marceli”- duet z Krakowa 
– zaprosili dzieci do licznych konkursów, 
zabaw i konkurencji sprawnościowych. 
Całość okraszona piosenkami oraz wspól-
nymi tańcami spodobała się maluchom, 
które długo nie chciały zejść sceny. 

Podobały się także popisy artystyczne 
dzieci ze szkół podstawowych ze Sko-
rzeszyc i Bęczkowa, zwłaszcza występ 
młodych czarownic ze SP w Bęczkowie. 
Bardzo życzliwe powitano zespół „Młody 
Duch” z Górna...podkarpackiego. Była to 
rewizyta, po pobycie w siostrzanej gminie 
naszej delegacji.

Z zainteresowaniem publiczność przy-
jęła prezentację książki zmarłej twórczyni 
ludowej - Anny Kowalskiej, dokonanej 
przez jej córkę Ewę Siudajewską. Pani 
Ewa godnie zastępuje swoją mamę, kon-
tynuując dorobek Zmarłej i promując lu-
dowe tradycje świętokrzyskiej wsi.

Jak zwykle, duże brawa otrzymały 
nasze „eksportowe”, wielokrotnie nagra-
dzane na różnych przeglądach, zespoły 
ludowe: „Górnianecki” i „Bęczkowia-
nie”. Potem scenę udostępniono gościom 
- artystom ze Śląska: publiczność udanie 
zabawili „Wesoły Masorz i przyjaciele”. 
Artystyczną ofertę uzupełniły zespoły: 
„Diadem”, „Kapela Radziecka” oraz ze-
spół „Spektrum”.

Jak to na festynach bywa, nie zabrakło 
ogródka piwnego, gumowych zjeżdżalni 
dla dzieci oraz stoisk z odpustową galan-
terią. Słowem było coś dla ciała i dla du-
cha.  (Kos.)

Festyn z atrakcjami
Przy wsparciu środków unijnych

Frekwencja na imprezie dopisała bardziej niż pogoda.

Atrakcyjna przejażdżka kolejką po „Pętli Świętokrzyskiej” - to świetny pomysł or-
ganizatorów festynu.

„Czarownice” ze szkoły w Bęczkowie wywołały aplauz publiczności.



6 „Gołoborze”

XX-lecie samorządu w gminie Górno - fotoreportaż

Goście honorowi oraz gospodarze gminy na festynie. Do uczestników festynu przemawia mar-
szałek województwa – Adam Jarubas.

Poseł na Sejm Henryk Milcarz gratuluje 
jubileuszu jednemu z najstarszych sta-
żem sołtysowi Januszowi Bednarzowi.

Wójt Jarosław Królicki przekazuje list gratulacyjny przewodniczącemu Rady Gmi-
ny w Górnie Janowi Sikorze.

Swoje refleksje na temat samorządu, w jego początkowej fazie, 
przekazuje zebranym b. wójt gminy Krystyna  Mochocka.

Okolicznościowe torty z herbem gminy oraz z napisem  
„XX lecie samorządu” pokroili: wójt Jarosław Królicki  
ze swoim zastępcą Anną Michalską.
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A wszystko zaczęło się w wakacje 2008 
roku. „Miał to być wypad do Lwowa z ko-
legą, taką wersję otrzymali rodzice. Poje-
chałem sam i wróciłem do domu w czer-
wonej koszulce z flagą Turcji na piersi...”

Pierwszy wyjazd to ciekawość, obawy 
przed nieznanym, obawy jak będzie, nasu-
wające sie pytanie: czy dam radę ?.” Rze-
czywiście, tak jak powiedział rodzicom, 
we Lwowie był. Po przybyciu do tego mia-
sta spotkał Polaków zaprzyjaźnił się i mógł 
z nimi spędzić kila dni, ale postanowił je-
chać dalej…

Wsiadł w nocny autobus z handlarzami 
i z nimi przejechał całą Ukrainę, lądując na-
stępnego dnia, przed świtem, na podmiej-
skich bazarach miasta Czerniowiec. Potem 
w stronę Rumunii busem, nocleg w Sucza-
wie. Dalej przez Rumunię z cygańskimi 
handlarzami: „Jeden proponował mi swoją 
żonę za odpowiednia ilość dolarów”. Da-
lej - przez Bułgarię - dociera nareszcie do 
Istambułu, gdzie spędził zaledwie trzy dni. 
Po zwiedzeniu najstarszej części miasta, 
po przepłynięciu przez Bosfor na azjatycką 
stronę, doszedł do wniosku, że musi to być 
jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. 
Marzenie o podróży zostało zrealizowane, 
cel został osiągnięty.

3 września 2009 roku rozpoczął nie-
zwykłą podróż. Paweł tradycyjnie już 
stanął na wylotówce z Kielc do Krakowa. 
Najpierw musiał spotkać się ze swoją to-
warzyszką Magdą w Krakowie, by razem 
ruszyć w dalszą podróż. 

 Z Krakowa udaje się złapać tira, który 
dowozi Pawła i Magdę do Słowacji. Na-
stępnie zatrzymuje się polska rodzina, któ-
ra wybiera się na wakacje do Budapesztu. 
Nie chcą uwierzyć, że dwoje tak młodych 
ludzi, samotnie jedzie do Turcji i to auto-
stopem

Dzięki polskiej rodzinie docierają na 
granicę Słowacja/Węgry. Następnie pewien 
Węgier przewozi Pawła i Magdę przez całe 
Węgry aż po granicę z Serbią.. „Jesteśmy 
na granicy Węgry/Serbia, nie mamy gdzie 
spać, więc postanawiamy połączyć spanie 
z podróżą. Szukamy tira na granicy, który 
by nas zabrał, najpierw szukamy wśród 
Polaków, ale nie chcą się zatrzymać”. Pa-
weł ma na sobie czerwoną koszulkę z flagą 
Turcji, tą samą, w której wrócił gdy był 
pierwszy raz w Stambule.

 Okazuje się to strzałem w dziesiątkę. 
Turecki kierowca tira proponuje, że ich 
podwiezie i w nocy mijają Serbię. Po dro-
dze, przesiadają się jeszcze do innych tu-
reckich tirów, ten ostatni jedzie do samego 
Istambułu.

Podróż trwała 48 godzin. „Nie spałem, 
motywacja była na tyle silna, że zmęcze-

nie odeszło na bok, nie myślałem o tym, 
przed oczyma miałem jedynie cel - pobyt 
w Turcji. Następnego dnia Pawła realizuje 
zeszłoroczne postanowienie: „Czekałem 
rok żeby tam wrócić i wróciłem” Istan-
buł przywitali przed wschodem słońca . 
„Piękny widok na początek nowego dnia, 
wschodzące słońce nad Zatoką Bosfor”. 
Przez pierwsze dni nocują u studentów 
z cauchsurfingu. Następnie autostopem ru-
szają w głąb Turcji. „Zawsze chciałem zo-
baczyć Azję” i przemierzając tirami Anato-
lie dotarli do Konyi.

go” na coach surfingu, który bardzo lubił 
Polaków i zaproponował dalszy nocleg 
u swojego kolegi, który miał mieszkanie 
z basenem.

Kolejnym punktem autostopowej po-
dróży było Pamukkale i zwiedzanie ta-
rasów wodnych. „Nie mieliśmy noclegu, 
padał deszcz więc stanęliśmy w Pamuk-
kale na poboczu drogi łapaliśmy stopa do 
Izmiru bo stamtąd już blisko do Efezu”. 
W końcu docierają do starożytnego miasta. 
Potem był powrót do Istanbulu. W Stam-
bule Paweł spędził kolejne cztery dni. Spo-
tkał tam rowerzystów Polaków, którzy na 
rowerze chcieli pokonać cały świat. „Cie-
kawe spotkanie, wspaniali ludzie”. „A wie-
czorem to na co czekałem od rana mecz 
Lıgı Mıstrzów: Besıktas – Manchester.

 Powrót do Polski. I ten moment musiał 
nastać, chociaż chęci i siły były by zostać 
jeszcze. Paweł i Magda wracali z Mace-

Na wakacyjnych szlakach

Autostopem do... Turcji
Ma 22 lata. Pochodzi ze Skorzeszyce. Paweł Kłak, bo o nim tu mowa, w sa-

mym tylko 2009 roku zrobił 10.325 kilometrów, wydając tylko kilkaset złotych. 
Jak? - autostopem.

by cofnąć się w czasie i to o kilka stuleci. 
Paweł i Magda postanawiają spać w jednej 
z licznych jaskiń, jest ciepło a widoki nie-
samowite.

Jedzenie ? To nie problem. Pojawiło 
się samo i to w najlepszym wydaniu. Pola 
były pełne jedzenia, mnóstwo owoców 
i warzyw, więc Paweł i Magda nie martwią 
się o strawę.

 Po Kapadocji czas ruszyć w stronę 
Morza Śródziemnego, w stronę Mersin, to 
już blisko Syrii. Łapanie stopa w Goreme, 
ale ruch mały. Wydaje się, iż nie jest to do-
bry dzień dla naszych autostopowiczów, 
gdy nagle zatrzymuje się samochód. Para 
Turków jedzie właśnie do... Mersin i pro-
ponuje podróż. Tak się składa, że sami też 
podróżują .

 „W podróżowaniu autostopem najcie-
kawsza jest nieprzewidywalność, nigdy do 
końca nie wiesz co może cię spotkać na-
stępnego dnia, nigdy nie wiesz kogo jutro 
spotkasz, co się wydarzy, co przyniesie los 
” Potem autostopem wzdłuż wybrzeża Mo-
rza Śródziemnego. „Ciężko było wydostać 
się z Mersin, potem jechaliśmy cały dzień 
tirami, a w nocy spaliśmy na plaży”.

W końcu docierają do Antalyi. Typo-
wo komercyjne miejsce nastawione na tu-
rystów, ale warte zobaczenia. Przez 3 dni 
Paweł i Magda śpią u studenta „poznane-

dończykami, którzy kupowali im jedzenie. 
Dowieźli ich do Serbii. Na granicy Serbii 
zatrzymał się Słowak (właściciel drukar-
ni), który dowiózł ich do Słowacji. Następ-
nie podwiózł ich profesor uczeni i wysiedli 
w Ruzemberoku. Później tir, z rumuńską 
rejestracją, zawiózł ich do Polski (do Rab-
ki).

„Tej nocy w ogóle nie śpimy, zatrzy-
mujemy się po północy w Rabce i czeka-
my 3,5 godziny, w lekkiej mżawce, dziwne 
uczucie mamy gdy samochody na krakow-
skich rejestracjach, jeden po drugim, na 
widok naszego kartonu Kraków zamiast 
zwalniać przyspieszają. Pomimo deszczu 
i zimna zachowujemy pogodę ducha, śpie-
wamy i jest krotko mówiąc fajnie”. 

 Dotarli do Karkowa, ale to jeszcze 
nie koniec, każde z nich musi wrócić do 
domu, Paweł do Kielc, a Magda do Prze-
myśla, nie ma opcji by skorzystali pociągu 
czy PKS-u. Razem udają się do Tarnowa, 
a tam już każdy w swoją stronę. Paweł jest 
w Kielcach, tutaj łapie ostatniego stopa do 
Skorzeszyc – do domu. „Idę na wylotówkę 
i zatrzymuje się szybko stop, zbliżamy sie 
do Skorzeszyc kierowca pyta „ a ty skąd 
w ogóle , z pracy ?” Odpowiadam: „z Tur-
cji”, kierowca: „aha...” i wysiadam w Sko-
rzeszycach, koniec, jestem już w domu”.

Zwiedzanie Konyi: 
nie jest to miejsce od-
wiedzane przez tury-
stów, „nasze plecaki 
budzą spore zaintere-
sowanie wśród lokal-
nych mieszkańców”.

Kapadocja, czy-
li region który wy-
glądem przypomina 
księżycowy krajobraz. 
„Dostajemy się tutaj 
stopem, oczywiście, 
jak to w Turcji, zatrzy-
muje się już pierwszy 
nadjeżdżający samo-
chód”. To miejsce 
sprawia wrażenie, jak-
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Według rządu, który przygotował projekt ustawy, elektroniczne dowody 
osobiste mają umożliwić każdemu obywatelowi załatwianie spraw urzędo-
wych przez internet - będzie on wzbogacony o elektroniczny nośnik danych 
(tzw. chip). Nowy dowód osobisty będzie można wykorzystać jako doku-
ment potwierdzający uprawnienie do korzystania z wielu usług.

Od 2011 roku

Nowe dowody osobiste
Sejm przyjął jednogłośnie ustawę o nowych dowodach osobistych, 

zakładającą, że od 2011 roku będziemy mogli posługiwać się elektronicz-
nym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie przysługiwało 
Polakom już z chwilą urodzenia. 

Nowy dowód osobisty umożliwi składanie podpisu 
elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynno-
ści prawnych w urzędach administracji publicznej; ma być 
również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów pu-
blicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmieni się zawartość dowodu osobistego - oprócz czę-
ści graficznej zostanie w nim zamieszczona warstwa elek-
troniczna, która ma m.in. zwiększyć poziom ochrony tego 
dokumentu przed fałszerstwami.

Nowy dowód osobisty będzie dokumentem potwier-
dzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie 
Polski oraz m.in. państw strefy Schengen.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z mi-
kroprocesorem będzie można złożyć w dowolnej gminie 
na terenie kraju, a także drogą elektroniczną. Dokumenty 
wydawane dzieciom powyżej pięciu lat będą ważne 10 lat; 
dokumenty młodszych dzieci będą ważne pięć lat.

Nowe dowody osobiste będą bezpłatne.

Sejm znowelizował (4 marca br.) ustawę o Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Agencja będzie mogła teraz obniżać wypłacane rol-
nikom dopłaty. 

Ubiegający się o dopłaty rolnicy sami określają,  
za jaki areał upraw należą im się unijne pieniądze. Rząd 
zaproponował, by ARiMR mogła obniżać wypłacane 
rolnikom dopłaty o kwoty, jakie - według jej wyliczeń 
- rolnicy niesłusznie otrzymali podczas poprzednich do-
płat. Takie nienależne rolnikom kwoty Agencja wylicza 
po weryfikacji wniosków. 

Teraz rolnicy muszą zwracać pieniądze, które nie-
słusznie otrzymali. Agencja będzie mogła potrącać 
wypłaty np. wtedy, gdy zadeklarowany przez rolnika 
obszar, za jaki może otrzymać pieniądze, przekroczy 
przynajmniej o połowę ten potwierdzony przez Agen-
cję. Jeśli osoba ubiegająca się o dopłaty celowo poda 
obszar o 20 proc. większy, niż wyliczony przez Agen-
cję, również będzie miała zmniejszone dopłaty. 

Sejm przyjął poprawkę, która ma na celu wykreśle-
nie z nowelizacji artykułu pozwalającego na odliczanie 
kwot od płatności bezpośrednich. Według PSL, takie 
rozwiązanie już istnieje. Konsekwencją przyjęcia tej 
poprawki jest zmiana tytułu noweli. Brzmi on - nowe-
lizacja ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oraz o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Według Lewicy, umożliwienie Agencji odliczeń od 
przyszłych płatności osłabi pozycję rolników. 

Zdaniem PiS, nowelizacja jest niekorzystna dla 
rolników - takiego typu zmiany powinny być poprze-
dzone odpowiednim okresem przejściowym, który 
uświadomiłby rolnikom konsekwencje prawne. Według 
PiS, nienależnych kwot nie powinno się odliczać od 
nowych, należnych rolnikom płatności, a powinny być 
egzekwowane tylko w odrębnym postępowaniu admi-
nistracyjnym prowadzonym przez kierownika powiato-
wego biura Agencji. (PAP)

Agencja obniży 
dopłaty rolnikom ?


