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Muzyczny kunszt zaprezentowały, na zabawie w Woli Jachowej, nasze zespoły ar-
tystyczne.

Promocja projektu

Z sesji Rady Gminy Jasełka, kolędowanie, szopki

W ludowych 
rytmach

Porządkowanie 
spraw 

organizacyjnych

Wszyscy wiemy, jaką ważną rolę 
odgrywają zespoły ludowe i koła gospo-
dyń wiejskich w tworzeniu oferty tury-
stycznej oraz kreowaniu gminy, jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie.

W grudniu ubiegłego roku do Lo-
kalnej Grupy Działania „Wokół Łysej 
Góry” złożyliśmy wniosek w ramach 
tzw. „małych grantów” o dofinansowa-
nie zakupu strojów ludowych dla zespo-
łów ludowych oraz kół gospodyń wiej-
skich z terenu gminy Górno.

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 5

dokończenie na str. 3

Trzecia, w nowej kadencji, sesja 
Rady Gminy odbyła się 28 grudnia 
2010 r. Radni zajęli się porządkowa-
niem spraw organizacyjnych, przyj-
mując kilka ważnych uchwał.

Fragment jasełek w wykonaniu dzieci ze szkoły w Woli Jachowej.

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok a także okres karnawału, to czas 
kolędowania, jasełek, konkursów na najładniejszą szopkę i innych wydarzeń  
o charakterze religijnym i obrzędowym. Oznacza to, że tradycja w narodzie nie 
ginie, wręcz przeciwnie, jest kultywowana i umacniana, głównie w kościołach 
oraz szkołach. Także na terenie naszej gminy.

Obrzędy świąteczne  
i noworoczne

Gorąca prośba do ludzi dobrej woli

Pomóżmy 
ciężko chorej  
Ani z Górna

Ania nie jest osobą znaną z pierw-
szych stron gazet czy ekranu telewi-
zyjnego, ale znają ją wszyscy, którzy 
zetknęli się z Ośrodkiem Zdrowia 
w Radlinie.
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Wniosek oceniono pozytywnie, uzy-
skał bardzo wysoką ilość punktów, a na-
stępnie został przekazany do Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego. 
Tam również rozpatrzono go pozytyw-
nie, i w sierpniu tego roku wójt Jarosław 
Królicki oraz skarbnik Henryk Opaliń-
ski podpisali umowę o dofinansowanie 
na realizację zadania na operację z zakre-
su małych projektów w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007 
– 2013. Suma kosztów kwalifikowanych 
operacji zamyka się w kwocie prawie 35, 
5 tysiąca zł. Dotacja, jaką otrzymamy 
to 25 tyś. Za te pieniążki firma „Polskie 
Stroje Ludowe” z Chełmna uszyje 47 
kompletów strojów ludowych. Panie 
otrzymają: buty, spódnice, halki, bluzki, 
gorsety, korale i chustki, natomiast pa-
nowie: buty, spodnie, koszule, surduty 
i czapki.

27 listopada na sali gimnastycznej 
zespołu szkół w Woli Jachowej odbyła 
się uroczysta promocja projektu, na którą 
zaproszono radnych gminy, przedstawi-
cieli zarządów Ochotniczych Straży Po-
żarnych, „Bęczkowian”, „Górnianecki” 
a także Koło Gospodyń Wiejskich z Woli 
Jachowej. Wójt p. Jarosław Królicki wraz 
z zastępcą p. Anną Michalską powitali 
uczestników biesiady pn.: „Andrzejki na 
ludowo”, przedstawili zebranym projekt, 
a następnie wręczyli paniom z KGW 
w Woli Jachowej nowe stroje. Część 
oficjalną zakończono życząc wszystkim 
przyjemnej zabawy.

Po czym sceną zawładnął – grają-
cy gratis – zespół „Jedność Scyzory” 
z Woli Jachowej, zapraszając do tańca 
na parkiecie. Nie byłoby jednak Andrze-
jek „na ludowo” bez występu naszych 
zespołów. Bęczkowianie i Górnianecki 
porwali do tańca swoimi przyśpiewkami 
i wszystkim znanymi „przebojami”. Za-
grała także kapela „Górnioków” jak też 
orkiestra składająca się ze wszystkich 
muzykantów obecnych na biesiadzie.

Sobotnią zabawę andrzejkową zorga-
nizowano także po to, by podziękować 
honorowym gościom za ich wkład w za-
chowanie bogactwa kulturowego nasze-
go regionu. Przypomnijmy tylko niektóre 
zasługi zespołów i kół:

Panie z KGW Górno występując, 
jako zespół śpiewaczy „Górnianec-
ki” już od ponad 25 lat kultywują tra-
dycje ludowe ratując odchodzące w za-
pomnienie stare przyśpiewki, gwarę, 
zanikające dziś przepiękne regionalne 

Promocja projektu

W ludowych rytmach
pieśni religijne jak i te swojskie, prosto 
z ubogich zagród chłopskich. Nagrodą 
za ogromne zaangażowanie społeczne są 
liczne zwycięstwa w przeróżnych prze-
glądach i konkursach, między innymi:

• I miejsce w XV Świętokrzyskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek we Włosz-
czowie,

• I miejsce w III Wojewódzkim Prze-
glądzie Pieśni Maryjnych w Sitkówce – 
Nowinach,

• I miejsce w kategorii zespołów śpie-
waczych w XXXII Międzynarodowych 
Buskich Spotkaniach z Folklorem

• jak również na tym samym prze-
glądzie I miejsce w kategorii solistów 
śpiewaków dla solistki zespołu Krystyny 
Mochockiej,

• I miejsce kolejnej solistki zespołu 
„Górnianecki” Marianny Jamrożek na IV 
Festiwalu Pieśni Wielkopostnych w Da-
leszycach,

• I miejsce zespołu na V Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnych w Daleszycach.

Zespół „Bęczkowianie”, w którego 
skład wchodzą członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Bęczkowie powstał 
w 2000 roku. W swoim repertuarze ma 
już około pół setki utworów. Zdobył 
mnóstwo nagród, osiągnął wiele suk-
cesów występując tak przed polską, jak 
i zagraniczną publicznością w całym kra-
ju. „Bęczkowianie” mogą pochwalić się:

• I miejsce na Powiatowym Prze-
glądzie Zespołów Folklorystycznych 
w Śladkowie w 2000 roku

• Nagroda I stopnia na Dożynkach 
Prezydenckich w Spale w 2003 roku

• I nagroda w konkursie Zespołów 
Ludowych – Dymarki 2005

• Nagrodą I stopnia na przeglądzie 
w Polanicy Zdroju

• I miejscem na VIII Powiatowym 
Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 
i Solistów w Chmielniku

• Zwycięstwo oraz kilkakrotne II i III 
miejsca w Międzynarodowych Buskich 
Spotkaniach z Folklorem

• Występem w Sejmie RP
• Promocją gminy i regionu święto-

krzyskiego na 52 Forum Rolnictwa Eu-
ropejskiego

Praca – dom – praca, tak wygląda 
życie wielu osób w dzisiejszych cza-

sach. Pochłonięci problemami dnia co-
dziennego nie mamy czasu na spotka-
nia towarzyskie, zrozumienie drugiego 
człowieka. Grupa kobiet z Woli Jacho-
wej stwierdziła, że warto się zatrzymać, 
porozmawiać i zrobić coś konstruktyw-
nego. Postanowiły założyć Koło Gospo-
dyń Wiejskich, które formalnie zostało 
powołane do życia 19 lutego 2009 roku. 
Założeniem członkiń klubu jest inte-
growanie mieszkańców wsi. Podstawą 
ich działalności jest wykonywanie i na-
uka rzeczy, które prawdziwa gospodyni 
umieć powinna. Każda z nich wnosi coś 
swojego, różne są bowiem tradycje ro-
dzinne, choćby związane z gotowaniem. 
Panie robią dania typowo regionalne 
i staropolskie. W najbliższej przyszłości 
planują także haftować, szyć i tworzyć 
przeróżne prace ręczne. Obecnie takie 
rzeczy zaczynają być bardzo modne, 
a przecież kiedyś wykonywały je nasze 
matki, babki i prababki. KGW mimo 
krótkiego stażu, bierze już udział w kon-
kursach na najlepsze potrawy (dwukrot-
ne uczestnictwo w konkursie wojewody 
świętokrzyskiego na tradycyjną potra-
wę świąteczną), a tym samym aktywnie 
uczestniczą w promowaniu tradycyjnych 
potraw regionalnych. Warto zaznaczyć, 
że tradycyjne potrawy regionalne są jed-
nym z najważniejszych elementów tury-
styki wiejskiej.

Mamy nadzieję, że nowe stroje ludo-
we będą najlepszym podziękowaniem za 
ich ciężką pracę. Przyczynią się również 
do osiągania większych sukcesów, a co za 
tym idzie, z całą pewnością zaktywizują 
społeczności lokalne i zachęcą innych, 
w tym młodzież i dzieci do kultywowa-
nia tradycji ludowej.

Za pomoc w zorganizowaniu „An-
drzejek na ludowo” serdecznie dzięku-
jemy:

• p. Jolancie Czerwiak – Dyrektor 
Gimnazjum w Woli Jachowej, 

• p. Jerzemu Snopkowi – Dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej w Woli Ja-
chowej, 

• p. Zofii Pałydze – Dyrektor Gim-
nazjum w Bęczkowie, 

• p. Lidii Rafalskiej – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach, 

• KGW w Woli Jachowej, 
• pracownikom obsługi w Gimna-

zjum w Bęczkowie i Woli Jachowej, 
• członkom OSP oraz MDP w Woli 

Jachowej. (J.S.)

dokończenie ze str. 1
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dokończenie ze str. 1

Sesję otworzył przewodniczący rady 
Grzegorz Skiba, który powitał uczest-
ników obrad z wójtem Przemysławem 
Łysakiem. Radni przyjęli porządek ob-
rad, po czym  przeszli do jego realizacji.

Na początek ustalono pobory wój-
ta gminy, które składają się z czterech 
składników (zasadnicze oraz dodatki: 
funkcyjny, specjalny i za wysługę lat pra-
cy). Ustalono, iż nowy gospodarz gminy 
zarabiał będzie 8.848 zł brutto. Wójt po-
dziękował radnym za tę decyzję.

Zmiany w budżecie omówił skarbnik 
Henryk Opaliński: zwiększono docho-
dy budżetowe gminy o kwotę 37,4 tys. zł 
dzięki m.in. dotacji na pomoc społeczną 
(świadczenia rodzinne, fundusz alimen-
tacyjny, składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe z ubezpieczenia społecz-
nego). O taką samą kwotę zwiększono 
wydatki, m.in. na oświatę i wychowanie 
(np. po 15 tys. zł przeznaczono na utwo-
rzenie placyku zabaw dla dzieci w Lesz-
czynach oraz na Plac zabaw – „Bajkowy 
świat”). Dokonano także tzw. przenie-
sień między działami (prawie 761 tys. 
zł), by racjonalnie wykorzystać środki 
pod koniec 2010 r.

Radni ustalili wydatki budżetu gmi-
ny, które nie wygasają z upływem roku 
2010 na zadania: remont dachu na Szko-
le Podstawowej w Woli Jachowej - 45 
tys. zł oraz na wyposażenie w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne SP w Cedzynie - 
141 tys. zł. Zadania te będą zrealizowane 
w I połowie roku 2011.

Rada wybrała delegatów do Zgroma-
dzenia Związku Gmin Gór Świętokrzy-
skich z siedzibą w Bodzentynie. Interesy 
gminy będą tam reprezentować: wójt 
Przemysław Łysak oraz przewodniczą-
cy RG – Grzegorz Skiba.

Wprowadzono także zmianę do pla-
nu wydatków Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w gminie 
Górno na rok 2010. Przeznaczono środki 
m.in. na zakup nagród dla dzieci biorą-
cych udział w konkursie plastycznym 
oraz na kampanię „Postaw na rodzinę”. 
Przyjęto też roczny program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Rada zatwierdziła 
również plany pracy: Komisji Rewizyj-
nej oraz stałych komisji RG. Ustalono 

Z sesji Rady Gminy

24 stycznia w Szklanym Domu w Ciekotach

Porządkowanie spraw 
organizacyjnych

Walne Zebranie Członków LGD 
„Wokół Łysej Góry”

ostateczny skład Komisji Rewizyjnej: 
Tadeusz Kmieć – przewodniczący, Ma-
rek Kaleta – zastępca, Janina Rubak 
i Marzena Jamrożek – członkinie.

Radni wysłuchali następnie niezbyt 
szczęśliwej „historii życia” jednego 
z mieszkańców gminy, którego od wielu 
lat prześladuje pech gospodarczy. Przed 
ponad 10 laty skorzystał z pomocy finan-
sowej Polsko - Amerykańskiej Komisji 
i założył zakład drobiarski. Kryzys go-
spodarczy, jaki dotknął setki firm w tam-
tych latach, spowodował także bankruc-
two B.W. (nazwisko znane redakcji). 
Potem był zakład stolarski, który także 
zbankrutował. Tymczasem dług nara-
stał, B.W., na podstawie umowy z pol-
sko-amerykańską komisją, miał zwrócić 
otrzymane pieniądze gminie. Nie uczy-
nił tego, albowiem nie dysponował środ-
kami. Został więc pozwany przez gminę 
do sądu, który nakazał zwrócenie długu. 
B.W sprzedał maszyny stolarskie i część 
długu zwrócił, ale spora należność pozo-
stała.

Przewodniczący rady Grzegorz Ski-
ba odczytał pismo - skargę na poprzed-
niego wójta, złożone w 2010 roku przez 
B.W., do wojewody. Sprawa wróciła, ni-
czym bumerang, do Rady Gminy, gdyż 
ona jest władna rozpatrywać skargi na 
wójta.

Podczas sesji B.W. wypowiadał się 
bardzo niepochlebnie o poprzednim go-
spodarzu gminy, który „nie chciał mu 
pomóc”. Ripostował skarbnik gminy, 
twierdząc, że nie powinno się wysłu-
chiwać takich „paszkwili” bez udziału 
zainteresowanego (poprzedniego wój-
ta – przyp. red.). Prowadzący obrady 
odczytał następnie pismo ówczesnego 
prezesa Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Pomocy, który - w konkluzji - sugero-
wał, by gmina umorzyła dłużnikowi po-
zostały dług.

Grzegorz Skiba podsumował to nie-
codzienne wydarzenie: - musimy zasię-
gnąć opinii prawnej i na następnej sesji 
ostatecznie zakończyć tę sprawę. Tym 
bardziej, że pieniądze, jakie przed laty 
otrzymał B.W., nie pochodziły z gminy, 
ani nawet z Polski... B.W. podziękował 
za takie stanowisko.

Na koniec sesji radni oraz sołtysi, 
w ramach interpelacji i wolnych wnio-
sków, skierowali pod adresem wójta kil-
ka problemów trapiących gminę oraz ich 
sołectwa. Dotyczyły one głównie uciąż-
liwości, jakie niesie ze sobą obecna zima. 
Wójt ustosunkował się do tych proble-
mów, obiecując interwencje w sprawach, 
w których jest kompetentny.

Na koniec sesji złożono sobie życze-
nia noworoczne. (Kos.)

Niestety, bardzo niska frekwencja 
członków LGD nie pozwoliła na podjęcie 
ważnych decyzji, związanych z funkcjo-
nowaniem stowarzyszenia. Ustalono jed-
nak datę i miejsce kolejnego, tym razem 
Wyborczego Walnego Zebrania Człon-
ków na poniedziałek 24 stycznia 2011r., 
o godzinie 17.00, w Szklanym Domu 
w Ciekotach – gmina Masłów, na które 
serdecznie zapraszamy nie tylko obecnych 
już członków LGD, ale również osoby, 

które chcą zapisać się do stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zapewnia transport 

do Ciekot, w związku tym, bardzo pro-
simy osoby z TERENU GMINY GÓR-
NO o zgłaszanie chęci do wzięcia udziału 
w spotkaniu, pod nr tel.: 41/302 36 37 
w godzinach 8.00 – 15.00 (wtorek 18 
stycznia w godz. 9.30 – 16.30) – najpóź-
niej do dnia 20 stycznia 2011 roku.

Serdecznie zapraszamy  
- Zarząd LGD.   (J.S.)

17 grudnia 2010 r., wójt gminy Górno Przemysław Łysak oraz przewodni-
czący Rady Gminy Grzegorz Skiba po raz pierwszy mieli możliwość uczestni-
czenia w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Wokół Łysej Góry”, które miało miejsce w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Wąchocku.
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Jasełka, kolędowanie, szopki

Obrzędy świąteczne  
i noworoczne

..„Przybieżeli do Betlejem”...  
w Woli Jachowej

Uczniowie SP w Woli Jachowej 
przedstawili, 20 grudnia ub. roku, ja-
sełka bożonarodzeniowe pt. „Przybie-
żeli do Betlejem…”, czym wprowadzili 
społeczność szkolną w uroczysty nastrój 
Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. 

Przedstawienie mogli obejrzeć ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni 
goście w osobach: ks. prałata Henryka 
Węgrzyna, byłej dyrektor Jadwigi Si-
tarz, dyrektor  gimnazjum Jolanty Czer-
wiak,  Ireny Ziemońskiej, Jolanty Bo-
ryckiej - emerytowanych nauczycielek 
tej szkoły. Na widowni nie zabrakło rów-
nież byłych pracowników obsługi.

W jasełkach wzięło udział ok. 50 
uczniów z klas II-VI pod kierunkiem ka-
techetki Iwony Kowalczyk. Do szopki 
betlejemskiej przybywały dzieci z róż-
nych stron świata, aby oddać pokłon No-
wonarodzonemu i ofiarować swe dary. 

Przybyli Mędrcy ze Wschodu, później 
pasterze, Indianie, Chińczycy, Hindu-
ski, Krakowiacy wyśpiewując kolędy 
i kłaniając się Dzieciątku. Z zachwytem 
patrzyło się na kolorowe, barwne stroje 
przygotowane przez występujących i ich 
rodziców, a także na chór aniołów śpie-
wający pastorałki na tle pięknie zaprojek-
towanej świątecznej dekoracji. Na pewno 
pozostaną niezapomniane wrażenia.

Na zakończenie odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu, ogłoszonego przez  dy-
rektora szkoły, na najpiękniejszą bombkę 
- jako ozdobę choinkową. Wpłynęło bar-
dzo dużo pięknych prac. Za najładniejszą 
bombkę uznano pracę Zuzi Tomczyk 
i Filipa Tomczyka oraz Szymona Tuza. 
Pozostałe osoby za swoje prace otrzyma-
ły słodkie upominki.

Uroczyste spotkanie jasełkowe za-
kończył dyrektor Jerzy Snopek, skła-
dając wszystkim najlepsze świąteczne 
życzenia.

Na zakończenie przedstawienia świą-
teczne życzenia złożył wszystkim uczeń 
kl. V Dominik Waldon przygotowany 
przez E. Borkowską. Każda klasa oraz 
najmłodsi nasi uczniowie przedszkola za-
śpiewali świąteczne kolędy.

W tym dniu uczniowie zbierali się 

Jasełka w Bęczkowie
22 grudnia, w Szkole Podstawowej w Bęczkowie, tradycyjnie, jak co roku, 

odbyły się jasełka, które w tym roku szkolnym przygotowali uczniowie kl. V 
wraz z wychowawczynią,  M. Taborską i katechetką E. Jopowicz. Przedstawie-
nie wprowadziło wszystkich oglądających w świąteczny nastrój.

w klasach z wychowawcami, aby wspól-
nie podzielić się opłatkiem.

Na zakończenie uroczystego dnia dy-
rektor E. Kasperek złożyła wszystkim 
obecnym życzenia :Wesołych Świąt oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku.

Na początku grudnia 2010 roku Sa-
morząd Uczniowski Gimnazjum w Kraj-
nie, pod opieką nauczycieli, ogłosił kon-
kurs szkolny na najładniejszą szopkę 
bożonarodzeniową 2010. Każdy zespół 
miał za zadanie przygotować szopkę wy-
konaną dowolną techniką z różnych ma-
teriałów. Prace uczniowie przynosili do 
20 grudnia 2010r., zaś konkurs rozstrzy-
gnięto 22 grudnia 2010r. po Jasełkach 
Bożonarodzeniowych, podczas których 
społeczność szkolna miała okazję raz 
jeszcze przeżyć wielkie i doniosłe wy-
darzenie w historii świata – Narodziny 
Pańskie. 

Po akademii, przy zgromadzonej spo-
łeczności szkolnej, zostały wręczone na-
grody i pamiątkowe dyplomy dla uczest-
ników konkursu na najładniejszą szopkę 
bożonarodzeniową 2010.

W konkursie wystawiono łącznie  
9 prac, wykonanych różnorodnymi tech-
nikami z różnych materiałów. Znalazły 
się prace wykonane z patyczków z lodów, 
z gałązek drzew, ze słomy, jak i szopka 
wyheblowana z drewna. Prace były staran-
nie i estetycznie wykonane, dopracowane 
w najmniejszym szczególe. W żadnej z szo-
pek nie zabrakło żłobka, Świętej Rodziny, 
pasterzy czy zwierząt. Jury miało bardzo 
trudne zadanie w wybraniu tej jednej, 
najpiękniejszej szopki, dlatego pierwszą 
nagrodę otrzymały 4 prace autorstwa: Ma-
rek Grabiński i Bartek Mańkus z klasy 
3b; Ilona Zagórska i Marcin Krawczyk; 
Karol Jaguś, Dominika Jaguś i Bartosz 
Zwierzchowski oraz Hubert Jaguś. 

Każdy uczestnik konkursu dostał pa-
miątkowy dyplom, drobny upominek i coś 
słodkiego. Część prac konkursowych zo-
stała przewieziona do kościoła parafialne-
go w Krajnie, gdzie można je było podzi-
wiać w święta Bożego Narodzenia. Duży 
udział w zorganizowaniu, przeprowadze-
niu i opiece nad konkursem miały: Elż-
bieta Dąbek, Małgorzata Pajdała, Olga 
Wzorek i Wioletta Rubak.

W tym świątecznym nastroju pożegna-
liśmy się aż do Nowego Roku, by na nowo 
z pomocą Małej Dzieciny, stawić czoła na-
szej codzienności.

Szopka 
bożonarodzeniowa 

w Krajnie

Tak prezentowano jasełka w SP w Bęczkowie.
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Gorąca prośba do ludzi dobrej woli

Badania: 21 - 23 lutego br.

Pomóżmy ciężko chorej  
Ani z Górna

Cytomammobus przyjedzie do Górna !

Pracuje u nas od ponad 10 lat niosąc 
pomoc i ciepłe, dobre słowo chorym i po-
trzebującym. Jest wspaniałą pielęgniar-
ką, a przede wszystkim kochającą mamą 
15-letniej Dominiki i 2-letniej Meli. Od 
6 października ubiegłego roku walczy 
z ciężką chorobą. Z determinacją pokonu-
je cierpienie i wszelkie komplikacje, jakie 
niesie z sobą leczenie białaczki. Walczy 
o życie, bo jak twierdzi – ma dla kogo.

Po tygodniach zmagań z chorobą, 
w dniu urodzin Ani pojawiło się światło 
nadziei na pokonanie choroby – remisja 
zmian w szpiku. Niestety, nie oznacza to 
zakończenia leczenia. Aby pokonać cho-
robę Ania musi zostać poddana prze-
szczepowi szpiku. Zwracamy się z proś-
bą i gorącym apelem do wszystkich ludzi 
o wielkim sercu, o pomoc w roznieceniu 
tego ŚWIATŁA NADZIEI.

Być może wśród nas jest osoba, która 
może darować nowe życie Ani lub innym 
chorym, oczekującym na przeszczep szpi-
ku. Apelujemy do wszystkich zdrowych 
osób w wieku od 18 do 50 roku ży-
cia, zdecydowanych na niesienie pomocy 
dla nieuleczalnie chorych o zgłaszanie się 
na badania w kierunku zgodności tkanko-
wej.

Dla osób zdecydowanych na wy-
konanie badania i wpisanie w rejestr 
dawców szpiku, w sobotę 22.01.2011 
roku w godzinach od 9.00 do 12.00.
uruchomiony zostanie punkt pobrań 
w Ośrodku Zdrowia w Radlinie.

Ze względów organizacyjnych pro-
simy osoby chętne do wykonania badań 
o wcześniejszy telefoniczny kontakt 
z przychodnią w Radlinie pod nume-
rem 41/302-10-36. Badania można też 
wykonać w Wojewódzkiej Stacji Krwio-
dawstwa w Kielcach. Do badania pobiera 

się ok.10ml krwi. W przypadku zakwali-
fikowania dawcy do oddania szpiku, po-
biera się od niego z krwi, komórki ma-
cierzyste przy pomocy urządzenia, tzw. 
separatora komórkowego. Obecnie nie 
pobiera się już do przeszczepu szpiku 
z jam szpikowych, zabieg jest bezbo-
lesny i nie wymaga podawania leków 
znieczulających.

Na komunikatorze internetowym 
– Skype Ania napisała: „Wokół siebie 
mam wspaniałych LUDZI….” Spraw-
my, aby wokół Niej było nas wielu. 

(B.B.)

Wiersze przypomniały jak należy za-
chować się zimą w lesie. Dziewczynki 
z klasy I, wspólnie z klasą II, zaprezento-
wały kolędy, które wprowadziły wszyst-
kich w świąteczny nastrój i zachęciły do 
wspólnego śpiewania. Nad przygotowa-
niem tej inscenizacji czuwali: Agnieszka 
Zwierzchowska i Sławomir Wiech.

Tradycją w tej szkole stał się konkurs 
bożonarodzeniowy. W tym roku Edyta 

Wspólne kolędy i konkurs 
na najpiękniejszy stroik

Waldon i Dorota Tokarska ogłosiły 
konkurs na „Najpiękniejszy stroik”.

Zwycięzcami zostali: I miejsce - Pa-
trycja Bryk kl. V, Wiktoria Cedro kl. 
IV, Weronika Snopek kl. IV, II miejsce 
- Agata Budzisz kl. IV, Jakub Szczu-
kiewicz kl. II, zaś III miejsce - Mag-
dalena Kołomańska kl. V i Jakub 
Zwierzchowski kl. IV.

Przed Świętami Bożego Narodzenia klasa II SP w Leszczynach zaprosiła 
grono pedagogiczne i uczniów na poranek poetycki pt.: „Zbliżają się święta Bo-
żego Narodzenia”.

Badania będą wykonywane przez 
specjalistów ze Świętokrzyskiego Cen-
trum Onkologii w cytomammobusie, 
wyposażonym w nowoczesny cyfrowy  
mammograf, umożliwiający wykonanie 
badania piersi oraz w fotel ginekologicz-
ny do badań cytologicznych. 

Cytomammobus będzie stacjono-

Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz wójt gminy Górno zapraszają na 
bezpłatne badania wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz panie, w 
wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytolo-
gicznych w ramach programu profilaktycznego.

wał w dniach: od 21 do  23 lutego 2011 
roku przed budynkiem ośrodka zdrowia 
w Górnie, a badania będą wykonywane 
w godzinach od 9:00 do 16:00. 

Panie, zainteresowane wykonaniem 
badania, mogą się zarejestrować na miej-
scu w cytomammobusie lub pod nume-
rem telefonu: 661 911 300.

dokończenie ze str. 1
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Lp. Miejscowość Data i godzina Miejsce zebrania

1 Bęczków
16.01.2011

I termin -1400

II termin - 1415
Szkoła Podstawowa w Bęczkowie

2 Cedzyna
6.02.2011

I termin - 1700

II termin - 1715
Szkoła Podstawowa w Cedzynie

3 Górno
30.01.2011

I termin -1200

II termin - 1215
Szkoła Podstawowa w Górnie

4 Górno-Parcele
30.01.2011

I termin -1700

II termin - 1715
Urząd Gminy w Górnie

5 Krajno-Parcele
20.02.2011

I termin -1700

II termin - 1715
Szkoła Podstawowa w Krajnie

6 Krajno-Pierwsze
27.02.2011

I termin -1400

II termin - 1415
Szkoła Podstawowa w Krajnie

7 Krajno-Drugie
20.02.2011

I termin -1400

II termin - 1415
Szkoła Podstawowa w Krajnie

8 Krajno-Zagórze
27.02.2011

I termin -1700

II termin - 1715
Szkoła Podstawowa w Krajnie

9 Leszczyny
6.03.2011

I termin -1700

II termin - 1715
Szkoła podstawowa w Leszczynach

10 Podmąchocice
23.01.2011

I termin -1600

II termin - 1615

Szkoła Podstawowa  
w Mąchocicach

11 Radlin
13.02.2011

I termin -1400

II termin - 1415
Szkoła Podstawowa w Radlinie

12 Skorzeszyce
6.02.2011

I termin -1300

II termin - 1315

Szkoła Podstawowa  
w Skorzeszycach

13 Wola Jachowa
13.02.2011

I termin -1700

II termin - 1715

Szkoła Podstawowa  
w Woli Jachowej

Nadszedł czas próby dla gospodarzy wsi: od 16 stycznia do 13 lutego br. we 
wszystkich sołectwach naszej gminy odbędą się zebrania wiejskie, na których 
mieszkańcy wybiorą sołtysów oraz rady sołeckie na kolejną kadencję.

Harmonogram zebrań wiejskich

Wybory sołtysów  
i rad sołeckich

Pamiętajmy, że każdy sołtys tworzy 
„wojsko” wójta gminy. Sołtysi wójtowi 
doradzają, uczestniczą w życiu publicz-
nym gminy, są łącznika gminnej wła-
dzy z mieszkańcami danego sołectwa. 
Dlatego warto wziąć udział w zebraniu 

wyborczym, wszak wybierzemy nasze-
go reprezentanta, który będzie „bronić’ 
spraw sołectwa w gminie. A oto termi-
narz zebrań wyborczych w poszczegól-
nych sołectwach:

12 grudnia 2010 r., kolejna już grupa 
dzieciaków z gminy Górno miała możli-
wość uczestniczenia na żywo w meczu dru-
żyny Vive Targi Kielce w Hali Legionów. 
Tym razem przeciwnikiem kieleckiej dru-
żyny byli zawodnicy z BRW Stal Mielec.

Wspaniałą atmosferę w hali tworzyli 
kibice, a wśród nich około pięćdziesięcio-
osobowa grupa fanów z gminy Górno. Za-
wodnicy obu drużyn na rozgrzewkę wyszli 
ubrani w koszulkach z napisem „STOP prze-
mocy”. Koszulki te po meczu rzucane były 
w stronę publiczności.

Młodzi kibice z naszej grupy, ubrani 
w koszulki i szaliki z barwami klubu, en-
tuzjazmem w zachęcie kieleckiej drużyny 
wcale nie ustępowali klubowi kibica! Na-
grodą dla nich była ostateczna, jedenasto-
punktowa przewaga kielczan.

Po meczu, jako jedyna grupa wpuszczeni 
zostaliśmy na płytę boiska. Tam każdy mógł 
zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami oraz 
zdobyć upragnione autografy.

Wejście na mecz, tak jak zawsze, możli-
we było dzięki uprzejmości fundacji „VIVE 
SERCE DZIECIOM”, która na prośbę p. An-
drzeja Łakomca, daje bezpłatne wejściówki, 
natomiast uczestnicy pokrywają koszt prze-
jazdu autokarem.(J.S.)

Kibice z Górna  
na meczu  

VIVE Targi Kielce

W Bibliotece Publicznej w Krajnie 
odbywają się lekcje z wykorzystaniem 
Internetu. Biblioteka bierze udział 
w programie Akademia Orange dla bi-
bliotek, którego celem jest promowanie 
nowoczesnej edukacji dzieci i młodzie-
ży poprzez wspieranie innowacyjnych 
projektów edukacyjnych, które w nowa-
torski i atrakcyjny sposób zachęcają do 
zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem 
programu jest pokazanie, że Internet 
i nowoczesne technologie mogą i po-
winny być narzędziem edukacji, dzięki 
którym można odkrywać otaczający nas 
świat. 

W bibliotece organizowane są się róż-
nego rodzaju konkursy, zabawy, zdarzyła 
się również sytuacja, iż po zmianie podsta-
wy programowej dla szkoły podstawowej 
nie było ani jednej lektury. W takim przy-
padku pomógł Internet i uczniowie wzię-
li udział w grupowym czytaniu. Jednak 
największym powodzeniem cieszyły się 
lekcje „Origami”. Dzieciaki, ucząc się tej 
sztuki z Internetu, świetnie się bawią, a po-
wstałe z papieru „cudeńka” dają im wiele 
satysfakcji i są doskonałymi prezentami 
dla najbliższych. 

Internet  
w bibliotece
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Azbest groźny dla zdrowia i życia

Gmina pomoże w jego usunięciu

L.p. Miejscowość I II III IV

1 Cedzyna 13 10 10 14

2 Leszczyny 18 15 15 19

3 Radlin 20 17 17 21

4 Krajno I (Zagórze, Wymyślona,  
Stara Wieś,  Pogorzele) 27 24 24 28

5 Krajno II (Południowa,  
Parcele, Łęki) 28 25 25 29

6 Bęczków (Podmąchocice) 25 22 22 26

7 Górno (Parcele, Zawada, Bór) 4 1 1 4

8 Wola Jachowa 5 3 3 7

9 Skorzeszyce 11 8 8 12

Harmonogram wywozu śmieci

Uwaga, ZGK będzie zbierał worki na śmieci z jedno-
czesna wymiana na pusty worek. Prosimy o wystawianie 
worków poza posesją o godz.: 7.30.

Grzegorz Gumiński - synoptyk – określił prognozę pogody 
na resztę zimy:

II dekada stycznia
Chłód, który w pierwszej części stycznia obniżał temperatury 

nad Morzem Śródziemnym zawita do nas. To będzie najchłodniej-
sza dekada miesiąca. W dzień maksymalne średnie temperatury 
nie przekroczą zera, a często będą sięgać – 10 stopni. W nocy 
mróz do – 15 kresek. 

III dekada stycznia 
Dni będą lekko mroźne, a nawet na lekkim plusie. W nocy 

temperatura nie powinna być tak niska jak w poprzedniej deka-
dzie. Śnieg będzie padać, ale trochę mniej intensywnie. Synop-
tycy wróżą, że będzie można zjeżdżać z każdej większej górki, 
w całym kraju.

I połowa lutego 
Idzie luty, podkuj buty. Tym razem zamiast o tym przysłowiu 

lepiej pamiętać o kaloszach – przynajmniej w mieście. Pogoda 
może być paskudna, będzie padać śnieg i deszcz, na termometrach 
do 5 stopni, na plusie. W górach i na Mazurach śnieg jednak się 
utrzyma – ferie nie będą stracone! 

II połowa lutego 
Śnieg, śnieg z deszczem i deszcz. No, i słońce. Na termome-

trach od 2 stopni powyżej, do 5 poniżej zera. Potem suche powie-
trze oczyści niebo, a temperatura kilka razy podskoczy do kilku-
nastu stopni na plusie, choć noce pozostaną mroźne. 

Pogoda na resztę zimy

Obecnie, ze względu na udowodnioną 
szkodliwość włókien azbestu (pylenie) 
dla zdrowia, produkcja wyrobów zawiera-
jących azbest jest zakazana. 

Azbest jest groźny, gdy jego włókna 
przedostają się do powietrza. Dopóki włók-
na nie są uwalniane do powietrza i nie wy-
stępuje ich wdychanie, wyroby z udziałem 
azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdro-
wia. Uwalnianie włókien azbestu do powie-
trza może nastąpić  w wyniku:

• korozji płyt azbestowo-cementowych,
• uszkodzeń mechanicznych, złamań, 

pęknięć, kruszenia materiałów zawierają-
cych azbest.

Narażenie na pył azbestowy może być 
przyczyną chorób układu oddechowe-
go - pylicy azbestowej, łagodnych zmian 
opłucowych, raka płuc, międzybłoniaków 
opłucnej i otrzewnej.

Odpady zawierające azbest są zaliczane 
są na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 185, poz. 
1243) do odpadów niebezpiecznych, nato-
miast w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) azbest określony jest 
jako substancja stwarzająca szczególne za-
grożenie dla środowiska, dlatego usuwanie 

W poprzednich latach, w tzw. PRL-u, azbest stał się jednym z najpopularniej-
szych i najtańszych surowców do produkcji materiałów budowlanych. Azbest stoso-
wano m.in. w wyrobach takich jak eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe do 
pokryć dachowych, płyty prasowane płaskie elewacyjne, rury azbestowo-cementowe 
wodociągowe i kanalizacyjne, przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe. Azbest 
stosowano też w tkaninach wygłuszających hałas.

materiałów zawierających azbest powinno 
odbywać się w sposób niestwarzający za-
grożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, 
wyłącznie przez specjalistyczne firmy po-
siadające odpowiednie zezwolenia.

Co ważne, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 23 października 2003 r. w spra-
wie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzysta-
nia i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany 
azbest (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1876 
z późn. zm.) wykorzystywanie azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest dopuszcza 
się w użytkowanych instalacjach lub urzą-
dzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2032 roku. W myśl przytoczonego rozporzą-
dzenia wyroby zawierające azbest podlegają 
obowiązkowej  inwentaryzacji. Osoby fizycz-
ne niebędące przedsiębiorcami informację 
o wyrobach zawierających azbest i miejscu 
ich wykorzystania przedkładają wójtowi.

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła 
uchwałę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pn. „Program Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” 
(zmieniony uchwałą z 15 marca 2010 r.). 
Główne cele programu to:

• usunięcie i unieszkodliwienie wyro-
bów zawierających azbest,

• minimalizacja negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych obecnością 
azbestu na terytorium kraju,

• likwidacja szkodliwego oddziaływania 
azbestu na środowisko.

Osiągnięcie tych celów przyniesie ko-
rzyści społeczne, ekonomiczne i ekolo-
giczne polegające na zmniejszeniu emisji 
włókien azbestu, poprawie ochrony zdro-
wia mieszkańców oraz poprawie wyglądu 
zewnętrznego obiektów budowlanych i ich 
stanu technicznego.

Tak jak w latach poprzednich, w ramach 
realizacji „Programu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest na terenie gmi-
ny Górno na lata 2007-2032” Gmina pro-
wadzi nabór wniosków o dofinansowanie 
kosztów demontażu, transportu i unieszko-
dliwiania odpadów zawierających azbest.

Jak wynika informacji Referatu Rolnic-
twa UG, w tym roku planuje się zdjąć ok. 7 
tys. m. kw. eternitu (zawierającego azbest) 
w ok. 50 posesjach. Środki na ten cel gmina 
pozyska z Narodowego oraz Wojewódzkie-
go Funduszy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Jednocześnie informuje się, że:
• wnioski można nadal składać w Urzę-

dzie Gminy w Górnie, pokój nr 8
• formularze wniosków są dostępne 

w Urzędzie Gminy w pok. nr 8 i na stro-
nie internetowej, w zakładce: „wnioski do 
pobrania”.

Wnioski, złożone w tym roku, będą 
realizowane jednak dopiero w 2012 roku. 
Warto jednak już dziś zapewnić pomoc 
gminy w unieszkodliwianiu niebezpieczne-
go azbestu. (J.)
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OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Górnie poszukuje chętnych 
osób do wzięcia udziału w projekcie 
systemowym na rok 2011, w ramach 
Priorytetu VII. Promocja Integracji 
Społecznej; Działanie 7.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integra-
cji; 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej, pn. „Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób bezrobot-
nych na terenie gminy Górno” współ-
finansowanym przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. 

Kryteria kwalifikujące osoby do 
uczestnictwa w w/w projekcie:

- osoby bezrobotne zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie  Pracy,

- osoby bezrobotne posiadające orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności,

- mieszkańcy z terenu Gminy Gór-
no,

- osoby korzystające z pomocy 
GOPS w Górnie,

- osoby w wieku od 20-60 roku ży-
cia.

W ramach  projektu odbędą się bez-
płatne spotkania z doradcą zawodowym, 
psychologiem jak również organizowa-
ne będą  kursy zawodowe podnoszące 
kwalifikacje zawodowe. Istnieje moż-
liwość dostosowania kursów zawo-
dowych indywidualnie do uczestnika 
projektu podczas zajęć z doradcą zawo-
dowym. 

Więcej informacji można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nym w Górnie lub pod numerami tele-
fonu: 41/ 30-23-647, 41/30-23-392.

Dr Maria Kotomska  
- Koordynator Projektu

Trener opisując osiągnięcia druży-
ny, powiedział, iż zdaje sobie sprawę 
z tego, że po tym sezonie jest pewien 
niedosyt. Piłkarze wygrali 5 spotkań, 
w 6 przypadkach zremisowali i ponieśli 
2 porażki. Aktualnie zajmują 9 miejsce 
w tabeli w swojej grupie. Jednak ma na-
dzieję, że przyszłych meczach panowie 
sprostają oczekiwaniom i wymaganiom. 
Podziękował wszystkim za dotychcza-
sowe poświęcenie i poprosił o więcej. 
Na życzenie wójta, który po raz pierw-
szy uczestniczył w spotkaniu, przedsta-
wił zawodników GKS, nie oszczędzając 
słów na pochwałach! Podał nazwiska 
najlepszych strzelców, którymi zostali: 
Przemysław Kowalik i Daniel Kobus – 
każdy strzelił po 3 bramki.

Najbardziej jednak cieszył się z faktu 
powstania Młodzieżowej Drużyny GKS 
i ich rewelacyjnych sukcesów. Ostatni 
mecz zakończył się rezultatem 8:0 dla 
Górna. Już widać, że juniorzy tworzą 
bardzo dobre, bezpośrednie zaplecze dla 
składu seniorskiego.

Wójt, Przemysław Łysak, zapewnił 
Zarząd Gminnego Klubu Sportowego 
o jego całkowitym poparciu i dalszym 
wspieraniu działalności drużyny. Ucie-
szył go fakt ze znaczących sukcesów tak 
młodej drużyny. Do gratulacji dołączył 
się przewodniczący Rady Gminy Grze-
gorz Skiba dodając, że w zawodnikach 
widzi potencjał, który z całą pewnością 
wyda owoce.

 Zawodnicy z radością przyjęli 
wszystkie ciepłe słowa skierowane pod 
ich adresem. Obiecali postarać się o to, 
by ich wyniki były jeszcze lepsze. Ja-
rosław Kaleta dodał, że czasem chłop-
cy muszą wybierać pomiędzy rodziną, 
a klubem, jednak gra daje im tyle satys-
fakcji, iż serdecznie dziękują za to, że 
mają możliwość spotykania się w gronie 
przyjaciół.

 Na koniec głos zabrał prezes klubu 
Waldemar Możdżonek. Wyraził wdzięcz-
ność za poparcie i chęć współpracy nowej 
władzy. Ubolewał nad słabą frekwen-
cją kibiców na meczach oraz przedsta-
wił pomysł na jej zwiększenie. Pokazał 

wdrukowane już plakaty informujące 
o terminach meczów, które odpowiednio 
wcześniej wieszane będą w miejscach 
publicznych na terenie całej gminy.

Podsumowanie rundy jesiennej GKS Górno

Nie jest źle, mogło być lepiej !
Koniec roku, to czas na podsumowanie jesiennej rundy Gminnego Klubu 

Sportowego w Górnie. 14 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy spotkali 
się wszyscy zainteresowani działalnością klubu. Nie zabrakło więc: wójta gmi-
ny. Przemysława Łysaka, przewodniczącego Radny Gminy Grzegorza Skiby, 
przedstawicieli Rady Gminy, prezesa klubu Waldemara Możdżonka, członków 
Zarządu Klubu, trenera Andrzeja Raczyńskiego oraz najważniejszych na tym 
spotkaniu – zawodników GKS-u.

Władze gminy oraz Zarządu Klubu 
złożyły zebranym życzenia zdrowych 
i spokojnych świąt, jak też sukcesów 
w nowym 2011 roku.

Ogromnym zaskoczeniem dla zawod-
ników była przygotowana dla nich miła, 
świąteczna niespodzianka. Panowie 
otrzymali ciepłe kurtki – oczywiście z lo-
giem i w barwach klubu, kalendarze GKS 
wydane dzięki dotacji z GKRPA i talony 
żywnościowe.

 Z uśmiechem i w dobrych humorach 
zakończono spotkanie podsumowujące 
jesienną rundę Klasy „A” grupy II. 

(J.S.)


