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Gminny zjazd OSP w Górnie

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skiba

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia:  

niech ten świąteczny czas będzie pełen ciepła, 
nadziei i wiary.  

A wyjątkowa atmosfera tych dni niechaj sprzyja 
serdecznym spotkaniom w gronie rodziny i bliskich.

Wójt Gminy

Przemysław Łysak

Gmina Górno,
jako pierwsza  

w województwie,
podpisała umowę  
na „schetynówkę”

W służbie bliźniemu

W ramach III edycji Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 – 2011, w Krajnie będzie 
wyremontowana droga: Krajno Wy-
myślona – Krajno Parcele – Kościół, 
na odcinku: Krajno Parcele – Bęcz-
ków. Stosowną umowę w tej sprawie 
podpisali ostatnio: wojewoda święto-
krzyska Bożentyna Pałka - Koruba 
oraz wójt naszej gminy Przemysław 
Łysak. Jest to pierwsza umowa w tym 
roku podpisana przez gminę w regio-
nie świętokrzyskim. Umowę na remont „Schetynówki” w Krajnie podpisują: wojewoda Bożentyna Pałka 

– Koruba, wójt naszej gminy Przemysław Łysak oraz skarbnik Henryk Opaliński.

X Zjazd OSP w Górnie – pamiątkowe zdjęcie „rodzinne”  strażaków z Górna ze 
swoimi gośćmi.

W szkole Podstawowej w Gór-
nie, 3 kwietnia br., odbył się X Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP, który 
podsumował 5-letnią kadencję, wybrał 
nowe władze gminne OSP oraz wyty-
czył kierunki dalszego działania.

Zjazd otworzył prezes Zarządu 
Gminnego OSP Wiesław Kaleta, wita-
jąc jego uczestników oraz gości: posła 
na Sejm RP, prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP w Kielcach 
Mirosława Pawlaka, członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazi-
mierza Kotowskiego, prezesa Zarządu 
Powiatowego OSP oraz wiceprezesa ZW 
ZOSP Ireneusza Żaka, zastępcę komen-
danta miejskiego PSP – bryg. Roberta 
Sabata, gospodarzy gminy: wójta Prze-
mysława Łysaka i jego zastępcę Pawła 
Marwickiego oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Grzegorza Skibę.
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Zjazd OSP w Górnie, przemawia członek Zarządu Województwa UM – Kazimierz 
Kotowski.

dokończenie ze str. 1
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W akcie podpisania umowy obecny był 
również skarbnik gminy Henryk Opaliński.

Wartość całkowita nowej inwestycji 
wynosi 1.091.279 zł, z tego dotacja, to 
kwota 545.639 zł.

W tym roku podobne umowy zostaną 
zawarte z 45 beneficjentami, tj. z 30 gmi-
nami i 15 powiatami, w ramach list pod-
stawowych.

W związku z pracami remontowymi 
droga Krajno Parcele - Bęczków będzie za-
mknięta w okresie od 18 - 30 kwietnia br.

Gminny zjazd OSP w Górnie

W służbie bliźniemu
Obrady zjazdu poprowadził prezes OSP 

w Górnie Krzysztof Grzegolec. Minutą ci-
szy zebrani uczcili pamięć zmarłego w cza-
sie kadencji długoletniego prezesa OSP 
Leszczyny Stefana Lasoty. 

Sprawozdania z działalności zarządu 
w okresie ostatnich pięciu lat złożyli: pre-
zes ZG Wiesław Kaleta oraz komendant 
gminny OSP Stanisław Synowiec. 

Z informacji wynika, że wszystkie 
jednostki OSP na terenie gminy: Górno, 
Wola Jachowa oraz Leszczyny zanotowały 
znaczne sukcesy zarówno w akcjach ratow-
niczych, jak też w pomnażaniu swojej bazy, 
wyposażenia oraz w szkoleniu i działalno-
ści społecznej. Szczególne zasługi nasze 
jednostki miały w ratowaniu życia ludzkie-
go i mienia, m.in. w Sandomierzu i Dwiko-
zach, podczas ubiegłorocznej powodzi.

W okresie sprawozdawczym strażacy, 
z trzech jednostek OSP, brali udział w 725 
zdarzeniach, przede wszystkim w gaszeniu 
pożarów na terenie gminy, jak też i poza 
nią, w drogowych akcjach ratowniczych 
oraz innych zagrożeniach, np. powodzio-
wych, także gasili pożary: zakładów ma-
sarskich Chochla w Micigoździe, zakładu 
produkcji styropianu w Kielcach, torfowi-
ska na obrzeżach Kielc, budynku szkoły 
w Dębnie, magazynu celnego w Zgórsku, 
kurników w Dankowie i Barczy, hali targo-
wej w Kielcach, budynku PKP w Kielcach, 
stolarni w Sukowie oraz lasu w Trzciance.

Wiele wysiłku druhowie włożyli w nie-
sieniu pomocy powodzianom w rejonie Wi-
sły, w Kunowie, Kielcach a także w naszej 
gminie. Bardzo przydała się w tych akcjach, 
pozyskana w tej kadencji, łódź desantowa. 
Ze statystyk wynika, że OSP w naszej gmi-
nie należą do najbardziej sprawnych i dys-
pozycyjnych w całym regionie.

W sprawozdaniach podkreślono dużą 
pomoc gminy w doposażeniu jednostek 
w sprzęt oraz w rozwoju bazy: w okresie 
pięciu lat OSP otrzymały dotacje w wyso-
kości prawie 600 tys. zł. Kilkadziesiąt tys. 
złotych otrzymały także z dotacji Krajo-
wego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

w Woli Jachowej w wysokości 283 tys. zło-
tych. Jest to wsparcie wysiłku finansowego 
gminy, która przeznaczyła 300 tys. złotych 
z budżetu gminy na ten cel. Mówiąc o tej 
decyzji, zarówno wójt gminy jak i prze-
wodniczący Rady Gminy, podziękowali 
strażakom za trud w ratowaniu życia i mie-
nia ludzkiego, za zgodny i twórczy klimat 
w jednostkach, deklarując dalsze wspiera-
nie tej działalności.

Zjazd dokonał wyboru nowych władz 
gminnych OSP – w skład Zarządu Gmin-
nego weszli: Wiesław Kaleta – prezes, 
Krzysztof Grzegolec – wiceprezes, Piotr 
Gil – wiceprezes, Stanisław Synowiec – 
komendant gminny, Grzegorz Wdowiak 
– sekretarz, Marian Grzegolec – skarbnik, 
Mirosław Synowiec – członek Prezydium 
oraz członkowie: Zdzisław Grzegolec, 
Józef Piotrowski, Przemysław Kobyłec-
ki, Leszek Pióro, Wiesław Białogoński, 
Adam Kotaś i Waldemar Łakomiec. 

Komisję Rewizyjną stanowią: Stani-
sław Cedro – przewodniczący oraz Wie-
sław Lisek i Wiesław Grzegolec – człon-
kowie.

Delegatem na zjazd powiatowy OSP 
wybrano Stanisława Synowca.

Miłym akcentem zjazdu było przekaza-
nie przez prezesów ZW ZOSP w Kielcach 
dyplomów – podziękowań zasłużonym 
w akcji powodziowej druhom: Krzyszto-
fowi Grzegolcowi i Przemysławowi Ko-
byłeckiemu.

Zjazd zakończył wspólny obiad uczest-
ników i zaproszonych gości. (Kos.)

Wszystkie jednost-
ki wzbogaciły się 
o nowe remizy i ga-
raże (w Leszczynach 
zmodern izowana 
strażnica zostanie 
oddana w tym roku).  
Dzięki tej pomocy, 
OSP w Górnie dys-
ponuje m.in. samo-
chodami: ciężkim, 
średnim oraz dwoma 
lekkimi, Wola Jacho-
wa - samochodami 
ciężkim i średnim 
zaś OSP Leszczyny 
samochodem ciężkim.

- Mimo zakupów, jakich dokonano 
w minionej kadencji – mówił komendant 
gminny OSP – przy tak dużej liczbie zda-
rzeń i wyjazdów, nadal potrzebujemy no-
wego sprzętu i dlatego zwracam się do 
władz gminy, które ponoszą największy 
ciężar wydatków finansowych, a także do 
władz wojewódzkich i powiatowych OSP 
i PSP o dalszą pomoc w tym zakresie.

W dyskusji głos zabrali wszyscy za-
proszeni goście, podkreślając duży wysiłek 
strażaków w niesieniu pomocy bliźnim, 
dziękując im za postawę oraz gratulując 
sukcesów w tej działalności. Budująco za-
brzmiała informacja prezesa ZW ZOSP Mi-
rosława Pawlaka o dotacji na zakup śred-
niego samochodu ratowniczego dla OSP 

Prezes ZW ZOSP, poseł na Sejm RP, Mirosław Pawlak, wraz z wi-
ceprezesem ZW ZOSP Ireneuszem Żakiem, wręczają dyplom - po-
dziękowanie prezesowi ZG ZOSP w Górnie Wiesławowi Kalecie.

Gmina Górno, jako pierwsza  
w województwie, podpisała 
umowę na „schetynówkę”
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Opieka medyczna po nowemu: NFZ rozstrzygnął przetarg na usługi

Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Zmiany nastąpiły od marca br. ZOZ 
nie będzie świadczyć usług w soboty; 
obecnie zapewnia opiekę zdrowotną od 
poniedziałku – godz. 8.00 do piątku – 
godz. 18.00.

W styczniu i lutym br. funkcjonowało 
pogotowie ratunkowe. Od marca br. prze-
targ na te usługi wygrała firma „KRIO-
MED.” z Kielc, która obsługuje gminy: 
Górno, Masłów, Bieliny, Nowa Słupia, Ła-
gów, Bodzentyn. Firma dysponuje trzema 
karetkami wyposażonymi w aparat EKG.

Jak stwierdziła p. doktor, w nagłych 
wypadkach można dzwonić pod znany 
numer 999, pod którym obsługa udzieli 
informacji co dalej czynić.

Gdzie dzwonić w nagłych wypadkach ?
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy (7 marca br.), informację o zmianach 

w gminnej opiece zdrowotnej przedstawiła radnym, wójtowi oraz sołtysom kie-
rownik Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – lek. med. Alfreda Zawie-
rucha – Rubak.

Komunikat dla pacjentów
Od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia 

następnego (dni powszednie) a w sobo-
ty, niedziele i święta – całą dobę – opie-
kę sprawuje NZOZ „KRIO-MED.”:

- Kielce, ul. Paderewskiego 4 - tel.: 
41/367-17-09, 509-341-129,

- Masłów I, ul. Jana Pawła II  
3 - tel.: 41/311-08-95, 509-340-957,

- Pogotowie Ratunkowe Kielce,  
ul. Leonarda 10 - tel.: 41/344-65-03,

- NZOZ „Centrum” Kielce, ul. Woj-
ska Polskiego 5 - tel.: 41/361-29-74.

WIZYTY DOMOWE – od 
godz.:18.00 do 8.00 w dni powszednie 
oraz całodobowo w soboty, niedziele 
i święta zgłaszać: Masłów I, tel.; 41/311-
08-95.

STANY NAGŁE (wypadki, zawały, 
udary) – Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999.

Zgodnie z umową z NFZ, od 1 
kwietnia br. nie będą pełnione dyżury 
w soboty przez ZOZ w Górnie (ośrodki 
zdrowia w Górnie i Radlinie).

Dzieci i młodzież, jak też ich opie-
kunów, przedstawicieli jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej powitał wójt gminy 
Przemysław Łysak, zapewniając o moc-
nym trzymaniu kciuków za wszystkich, 
jak też życząc szczęścia podczas udzie-
lania odpowiedzi na pytania testowe. 
Następnie młodszy brygadier Komendy 
Miejskiej PSP w Kielcach druh Marcin 
Charuba zapoznał uczestników z regu-
laminem turnieju, po czym rozdał testy. 
Kolejne 25 minut upłynęło w zupełnej 
ciszy i pełnym skupieniu.

Z niecierpliwością oczekiwano na 
wyniki. Jak zwykle poziom był bardzo 
wysoki i wyrównany, o czy świadczyła 
konieczność przeprowadzenia dogrywki 
pomiędzy trzema osobami z gimnazjum. 
Ostatecznie, na podstawie regulaminu 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”, jury w składzie: mł. bryg. Marcin 
Charuba, Stanisław Synowiec – ko-

mendant gminny OSP i Wiesław Kaleta 
– prezes ZG OSP stwierdziło, że w wy-
niku gminnych rozgrywek finałowych 
kolejność zajętych miejsc przedstawia 
się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe): 1 miejsce Piotr Ksel – SP Wola 
Jachowa, 2 miejsce Piotr Mochocki – 
SP Skorzeszyce, 3 miejsce Paweł Satro 
– SP Wola Jachowa.

II grupa wiekowa (gimnazja):  
1 miejsce Damian Dybka – Gimnazjum 
Wola Jachowa, 2 miejsce Katarzy-
na Zagozda – Gimnazjum w Krajnie,  
3 miejsce Daniel Synowiec – Gimna-
zjum Wola Jachowa.

Do eliminacji powiatowych zakwali-
fikowali się Piotr Ksel i Damian Dyb-
ka.

Pierwsze trójki w obu kategoriach 
otrzymały cenny sprzęt komputerowy 
ufundowany przez gminę Górno. 

Tegoroczny konkurs wiedzy o straży 
połączono z wręczeniem nagród i dy-

plomów w konkursie plastycznym pod 
hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą 
– straż przychodzi ci z pomocą”. Tu pra-
ce, zgodnie z regulaminem, podzielone 
zostały na trzy grupy, w zależności od 
wieku uczestników. Jury w trzyosobo-
wym składzie pod przewodnictwem 
Barbary Salwy, absolwentki Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego, Instytutu 
Sztuk Pięknych z dyplomem malarstwa 
sztalugowego, wytypowało prace do na-
grodzenia.

W I grupie – najmłodszej – wójt 
gminy z pomocą druhów ochotników 
zestawem artykułów szkolnych nagro-
dził: I miejsce – Dominika Grzegolca 
z SP Wola Jachowa, II miejsce – Kacpra 
Grzegolca z SP Górno, III miejsce – Ju-
lię Krajcarz – z SP Skorzeszyce. Wy-
różnienie: Paweł Kaleta – SP Bęczków 
i Patrycja Mazurczak z SP Górno

W II grupie dzieci starszych zesta-
wy otrzymali: I miejsce – Wiktoria Ozga 
– z SP Skorzeszyce, II miejsce Izabela 
Strzębała – z SP Skorzeszyce, III miej-
sce – Wiktoria Cedro – z SP Leszczy-
ny. Wyróżnienie dla: Katarzyny Szlufik 
z Krajna, Weroniki Snopek z Leszczyn 
i Katarzyny Maleckiej z Bęczkowa.

W grupie III – gimnazjum przyzna-
no: I miejsce – Kindze Kałuży, II miej-
sce – Paulinie Kowalickiej,  III miejsce 
– Katarzynie Zagoździe. Wyróżniono 
Daniela Zagozdę - wszyscy uczęszczają 
do gimnazjum w Krajnie.

Na zakończenie organizatorzy jesz-
cze raz złożyli zwycięzcom gratulacje 
zachęcając do udziału w przyszłym roku, 
natomiast na pamiątkę zmagań turniejo-
wych wykonano wspólne zdjęcie.

„Straż przychodzi ci  
z pomocą...”

W lutym tego roku do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych na 
terenie gminy Górno, w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Górnie, wójt gminy Przemysław Łysak rozesłał zaproszenia do udziału 
w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzsz-
kolnych - 11 marca br. - wytypowani uczniowie zgłosili się wraz z opiekunami 
do Szkoły Podstawowej w Górnie na eliminacje gminne. Wzięło w nich udział 
22 uczestników grupy I - ze szkół podstawowych oraz 13 uczestników grupy II 
– gimnazjalistów.
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Na dofinansowanie projektów z PO 
KL województwo świętokrzyskie otrzy-
mało 317,5 mln euro (ponad 1,2 mld zł). 
Dotychczas za pośrednictwem Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kiel-
cach przyznano autorom projektów po-
nad 820 milionów złotych. 

Do tej pory pieniądze te zostały prze-
znaczone na realizację ponad tysiąca 
projektów ze sfer edukacji, rynku pracy 
i walki z wykluczeniem społecznym. Naj-
więcej z nich dotyczyło organizacji dodat-
kowych zajęć w szkołach oraz tworzenia 
nowych przedszkoli. Tego typu projekty 
skierowane są m. in. do dzieci i młodzie-
ży z obszarów wiejskich. Dotychczas  
z finansowanych przez UE zajęć poza-
lekcyjnych skorzystało 34 tys. święto-
krzyskich uczniów, a z zajęć przedszkol-
nych – 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 
młodych ludzi, szczególnie uzdolnio-
nych w przedmiotach matematyczno – 
przyrodniczych, otrzymało przyznawane 
przez ŚBRR stypendia naukowe. 

Kapitał Ludzki dał również wielu 
osobom możliwość doskonalenia swo-
ich umiejętności oraz nauki nowych, 
lepszych profesji. Z projektów PO KL, 
w ramach których realizowane były róż-
nego rodzaju szkolenia zawodowe, na 
przykład nauka języka angielskiego, czy 
obsługa nowoczesnych maszyn budowla-

Tysiąc kapitalnych projektów
Ponad sto tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego skorzystało 

dotychczas z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są wśród nich 
dzieci, uczęszczające do nowych przedszkoli, uczniowie korzystający z dodatko-
wych lekcji, pracownicy i bezrobotni, podnoszący swoje kwalifikacje oraz osoby 
przedsiębiorcze, które dzięki Kapitałowi Ludzkiemu mogły założyć własny biz-
nes. Są to też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z tak różnych powo-
dów, jak choćby długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienia.

nych, skorzystało blisko 80 tys. osób, za-
równo pracujących, jak i odchodzących 
z rolnictwa, czy bezrobotnych. 

Elementem Kapitału Ludzkiego są 
także bardzo popularne dotacje dla osób 
fizycznych na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej – możliwa do uzy-
skania kwota wsparcia to nawet 40 tys. 
zł. W firmach, które powstały w naszym 
regionie dzięki takim właśnie dotacjom, 
pracę znalazło ponad 5 tys. osób.

Każdy mieszkaniec naszego woje-
wództwa może być uczestnikiem projektu 
PO KL. Jak znaleźć projekt „dla siebie”? 
To proste. Wszelkie informacje o reali-
zowanych właśnie przedsięwzięciach 
z PO KL są w internetowej bazie – tzw. 
„Mapie Projektów”, która znajduje się 
pod adresem: www.projekty.efs.gov.pl. 
Mapa działa na zasadzie wyszukiwarki, 
w której, po zaznaczeniu odpowiednich 
kryteriów, zainteresowane osoby mogą 
znaleźć odpowiedni dla siebie projekt.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim realizują: 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członek Zarzą-
du Województwa 
Świętokrzyskie-
go, Piotr Żołądek, 
nadzorujący wdra-
żanie PO KL w na-
szym regionie: 

- Województwo 
świętokrzyskie do-
brze wykorzystuje 
pieniądze z Progra-
mu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Na tle pozostałych regio-
nów jesteśmy na szóstym miejscu w kra-
ju pod względem zaawansowania w jego 
realizacji. Ale to nie tylko liczby i staty-
styki. To również realny wpływ na roz-
wiązywanie problemów naszego regionu. 
Na przykład, dzięki uruchomieniu punk-
tu przedszkolnego w Oblęgorku, dzieci 
z Gminy Strawczyn uczestniczą w za-
jęciach z logopedą, psychologiem, uczą 
się również języka angielskiego. Daje 
im to szansę na lepszy start w przyszłość 
i stanowi wsparcie dla ich rodziców. Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki będzie 
realizowany w Polsce i w województwie 
świętokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do 
dyspozycji wnioskodawców pozostało 
blisko czterdzieści procent kwoty, którą 
nasz region otrzymał na dofinansowanie 
„kapitałowych” projektów. Można więc 
jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO 
KL.

3 kwietnia br. odbyły się 
wybory do Rady Powiatowej 
Świętokrzyskiej Izby Rolni-
czej w Kielcach – w okręgu 
wyborczym nr 28 w Górnie. 
Udział w nich wzięło 104 rol-
ników.

Do wyborów zgłoszono 
dwóch kandydatów: Mieczy-
sława Pindrala, który uzyskał 
90 głosów oraz Tadeusza Ka-
letę – 86 głosów. Oni właśnie 
będą reprezentować rolników 
z naszej gminy w Radzie Po-
wiatowej.

Wybraliśmy  
przedstawicieli  

do Izb  
Rolniczych Jak się dowiadujemy, niedaw-

no w Krajnie powstało drugie 
w gminie (po KGW w Woli Jacho-
wej) Koło Gospodyń Wiejskich. 
Należy do niego 18 pań, a ich pre-
zesem została radna i sołtys Kraj-
na – Marzena Jamrożek.

Wydarzenie to świadczy o do-
brym klimacie w gminie do powsta-
wania nowych organizacji społecz-
nych i konsolidacji społecznych 
wysiłków na rzecz mieszkańców.

W zebraniu uczestniczył Sta-
nisław Golmento – prezes Kółek 
Rolniczych w naszym regionie 
oraz gospodarze gminy.

Powstało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Krajnie

Pamiątkowe zdjęcie z gospodarzami gminy i Stanisła-
wem Golmento
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Wójt gminy Górno informuje, iż od 1 
lipca 2011 r. obowiązywać będzie Rozdział 
3 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej, regulujący funkcjonowanie Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej. Zgodnie z wprowadzanymi 
zmianami, wszystkie wpisy zostaną prze-
kształcone w formę elektroniczną i prze-
słane do CEIDG.

Dane podlegające wpisowi, które 
określa art. 25 ust.1 ustawy o Swobo-
dzie Działalności Gospodarczej takie 
jak: miejsce zamieszkania, adres główny 

Uwaga, przedsiębiorcy !
i miejsce wykonywania działalności go-
spodarczej, przedmiot działalności zgod-
ny z PKD – 2007, numer PESEL, NIP, 
RFGON. MUSZĄ BYĆ AKTUALNE!

Po wejściu w życie ustawy, tj. po 1 lip-
ca 2011r., przedsiębiorcy wzywani będą do 
obowiązkowego uzupełnienia brakujących 
danych. Nie złożenie informacji w wyzna-
czonym terminie będzie traktowane, jako 
niezgodność danych we wpisie z rzeczy-
wistym stanem i skutkować będzie wy-
kreśleniem przez organ wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej w trybie art.35 

ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej w związku z art. 66 ust. 4 ustawy 
o zmianie ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej oraz zmianie niektórych 
innych ustaw.

W związku z powyższym, wójt gminy 
Górno - Przemysław Łysak prosi przed-
siębiorców niemających aktualnego za-
świadczenia, szczególnie tych, którzy nie 
dokonywali zmian we wpisach po 1 stycz-
nia 2008 r., o złożenie wniosku EDG-1 
w Urzędzie Gminy Górno, w pokoju nr 
4. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 
41/302 36 37, w godz. pracy urzędu. 

Wójt Gminy
/-/ Przemysław Łysak

W dniach od 21 do 25 marca w Szkole Podstawowej im. 
Piotra Ściegiennego w Bęczkowie  obchodzono XIX Tydzień 
Kultury Języka. Katarzyna Tarwacka i Jolanta Gałkiewicz  
przygotowały dla uczniów konkursy oraz pokazy multime-
dialne. Była to okazja, aby spotkać się z piękną mową i prze-
żyć miłe chwile w spotkaniach z poezją i sztuką. 

W zorganizowanym przez nauczycieli konkursie ortograficz-
nym tytuł Mistrza Ortografii w klasach I – III otrzymał  uczeń 
klasy III Maciej Wrona, natomiast w kategorii klas IV – VI – 
Wojciech Koczkodaj – uczeń kl. VI.  

W konkursie recytatorskim „Wesołe Słówka”,  w kategorii 
uczniów klas 0 – III, zwycięstwo odniósł uczeń kl. 0 – Kamil 
Zemsta , który recytował wiersz pt. „Pomidor”. W klasach IV 
– VI najlepiej zaprezentowała się uczennica klasy IV – Kata-
rzyna Malecka.

25 marca odbyło się podsumowanie, w tym dniu wszyscy 
uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat  niektó-
rych odmian języka polskiego oraz wzięli udział w mini quizie 
pt. „Spotkania z literaturą”. 

K. Tarwacka,  J. Gałkiewicz

XIX Tydzień Kultury Języka

Piękna mowa, poezja i sztuka...

Tydzień Kultury Języka Polskiego w Bęczkowie. Za chwilę 
nagroda książkowa trafi do rąk jednego z laureatów konkur-
su, wręczy ją dyrektor SP w Bęczkowie - Elżbieta Kasperek.

Sukcesy „Świętokrzyskich Tropicieli” i „Laskowych Orzeszków”
24 marca br. zuchy i harcerze ze SP 

w Bęczkowie pod opieką druhen 
p. Małgorzaty Obara i p. Jolanty Ja-

nyst wzięły udział w XII Powiatowych 
Przeglądach Piosenki Harcerskiej, któ-
re odbyły się w WDK w Kielcach.

Gromada zuchowa ,,Laskowe Orzesz-
ki” w składzie: Sulej Natalia, Zemsta 

Dominik, Brelak Roksana i Matuszew-
ska Weronika zajęła III miejsce, a druży-
na harcerska ,, Świętokrzyscy tropiciele” 
w składzie: Kaleta Magdalena, Kaleta 
Aleksandra, Katarzyna Malecka i Kon-
rad Ryń przy akompaniamencie p. Grze-
gorza Kusztala  zdobyła wyróżnienie. 

Obydwie drużyny zakwalifikowały się 

do XII Chorągwianych Przeglądów Pio-
senki Harcerskiej, które odbyły się dnia 
31.03.2011r. 

Gromada zuchowa i drużyna harcerska 
zdobyły wyróżnienie i otrzymały nominację 
do udziału w Koncercie ,,Gospodarze Go-
ściom” oraz 38 Harcerskim Festiwalu  Kul-
tury Młodzieży Szkolnej ,,Kielce – 2011”.

Gromada Zuchowa „Laskowe Orzeszki” Drużyna Harcerska „Świętokrzyscy tropiciele” 
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Roboty nie przebiegają jednak nor-
malnie, bo ktoś ukradł kable. Jak twier-
dzi dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu 
Melioracji i Gospodarki Wodnej Janusz 
Kubiakowski, to niespotykana bezmyśl-
ność: złodzieje „zarobili” może kilkaset 
złotych, a naprawa kosztować będzie 
kilkanaście tysięcy i spowoduje opóź-
nienia. W dodatku, żeby uniknąć takich 
przypadków, trzeba oświetlić tamę i zor-
ganizować tam całodobowy nadzór. To 
spowoduje kolejne koszty.

Latem zakończenie remontu

Ochrona środowiska to nasz obowiązek ! 

Będzie woda  
w zalewie cedzyńskim

Wszystko wskazuje na to, że remont tamy w zalewie cedzyńskim zakończy 
się przed wakacjami. Przypomnijmy, że w ub. roku spuszczono wodę ze zbior-
nika, by wyremontować tamę. Wymieniono zamknięcia awaryjne, teraz wymie-
niane są zasuwy główne. 

Wymiana zasuw głównych potrwa 
do końca maja br., a dokona tego firma 
z Lęborka, która wygrała przetarg na te 
prace. Po wykonaniu zadania zacznie się 
napełnianie zbiornika. Jeśli będą sprzy-
jające warunki atmosferyczne (opady 
deszczu), napełnienie zalewu potrwa 
krócej, jeśli będzie sucho, na napełnienie 
trzeba będzie poczekać kilka tygodni. 

Tymczasem myśli się już o nowym 
sezonie letnim: gmina Górno wspólnie 
z gmina Masów zamierzają uruchomić 

jedno, wspólne kąpielisko strzeżone. Na 
dwa lub więcej brakuje środków. Gmina 
wymówiła umowę dzierżawcy, któremu 
ktoś spalił zjeżdżalnię do wody. To go 
tak podłamało, że  nie chce już inwesto-
wać w Cedzynie. 

W kwietniu mają się spotkać zainte-
resowane strony, by przygotować atrak-
cyjny przecież zalew do nowego sezonu. 
Jak twierdzi sekretarz gminy Górno Ja-
cek Piróg, rewelacji nie ma się co spo-
dziewać.  Przygotuje się jedno kąpieli-
sko i tyle. 

Ciekawą propozycję zgłosił prezes 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego Wacław Mozer: ponieważ 
koryto rzeki biegnie zbyt blisko brzegu 
(od strony Leszczyn), warto by go – póki 
w zalewie nie ma wody – odsunąć od ką-
pieliska i przesunąć w kierunku środka 
niecki wodnej. Zapewniłoby to większe 
bezpieczeństwo kapiących się. 

Warto wziąć pod uwagę tę propozy-
cję. (J.)

Obecnie ochrona środowiska i recyc-
ling stają się standardem, co znajduje 
odbicie także w polskim prawie (Ustawa 
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji). 

- Na rynku jest wiele firm, które sku-
pują samochody, wyciągają z nich cenne 
części, a pozostałe elementy porzucają 
na dzikich wysypiskach – mówi Marta 

Szczecińska z MB Recycling - Takie 
działanie jest nielegalne i grozi karą 
grzywny, a ten kto korzysta z usług de-
montażu w „szarej strefie”, jest także na-
rażony na wiele problemów.

- Jak zatem przeprowadzić legalną 
kasację?

- Po pierwsze trzeba się zgłosić wy-
łącznie do przedsiębiorcy prowadzącego 

Co zrobić z niepotrzebnym samochodem ?
Kiedy chcemy pozbyć się starego samochodu, to oddanie go do punktu kasa-

cyjnego jest jedyną możliwością legalnego wyrejestrowania auta.
stację demontażu lub przedsiębiorcy pro-
wadzącego punkt zbierania pojazdów. 
Do stacji demontażu trzeba przynieść 
następujące dokumenty:

1. dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość

2. dowód rejestracyjny pojazdu oraz 
kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub 
inny dokument potwierdzający dane za-
warte w dowodzie rejestracyjnym,

3. dokument potwierdzający wła-
sność w przypadku właściciela pojazdu 
innego niż wpisany w dowodzie rejestra-
cyjnym

- W stacji demontażu dokonywane są 
niezbędne formalności związane z kasa-
cją – kontynuuje Marta Szczecińska. Kie-
dy właściciel pojazdu wycofanego z eks-
ploatacji otrzymał już zaświadczenie 
o demontażu pojazdu lub zaświadczenie 
o przyjęciu niekompletnego pojazdu, to 
jest zobowiązany złożyć wniosek o wy-
rejestrowanie pojazdu. 

I na tym kończy się rola właściciela 
pojazdu. Z kolei w stacji demontażu po-
jazdy są rozbierane na części, a uzyska-
ne elementy sortowane i kierowane do 
przerobu albo odsprzedaży.

Firma MB Recycling przeprowadza 
liczne działania edukacyjne, mające na 
celu uświadomienie jakie obowiązki cią-
żą na właścicielach odpadów, a szcze-
gólnie zużytych pojazdów. Działa także 
specjalna infolinia: 606 100 100, gdzie 
można uzyskać porady i konsultacje 
z zakresu kasacji i prawidłowej gospo-
darki wyeksploatowanymi pojazdami.

Jak do tej pory myślano – niepokonanych 
– zawodników z Woli Jachowej, pokonali pa-
nowie z Bęczkowa i to właśnie oni otrzymali 
puchar za I miejsce z rąk Przewodniczącego 
Rady Gminy, Grzegorza Skiby oraz za-
szczytny tytuł „Najlepszych z Najlepszych”, 
ponieważ w turnieju nie było słabej drużyny 
– wszyscy pokazali bardzo wysoki poziom 
i walkę prawdziwie „fair play”.

Do rywalizacji o puchar Przewodni-
czącego Rady Gminy Górno przystąpiło 
13 drużyn reprezentujących odpowiednio 
sołectwa: Bęczków I i II, Cedzynę I i II, 
Krajno I i II, Leszczyny I i II, Radlin I i II, 
Wolę Jachową I i II oraz Skorzeszyce. Po-
dzielono je na cztery grupy. 

X Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej  
o puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Górnie

Ostatecznie klasyfikacja: I miejsce 
Bęczków, II miejsce Krajno, III miejsce 
Wola Jachowa

Nagrody i gratulacje finalistom oprócz 
Przewodniczącego Rady Gminy wręczali 
i składali: wójt gminy Przemysław Łysak 
– główny sponsor turnieju oraz prezes GKS 
Waldemar Możdżonek i zastępcy prezesa 
Piotr Gil i Emil Machul – organizatorzy 
niedzielnego spotkania.

Najwięcej bramek w turnieju strzelił 
Daniel Krawczyk z Krajna i został królem 
strzelców tegorocznego turnieju, zaś naj-
lepszym bramkarzem okazał się Wojciech 
Pióro z Woli Jachowej. 

X Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy w Górnie, który odbył się 13 marca br. przeszedł już do historii – jednak 
zapisał się on w niej dużymi zgłoskami. Po raz pierwszy od kilku lat, na najwyż-
szym stopniu podium stanęła inna drużyna. 
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Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2011 

Kącik literacki

W pożarach giną ludzie !

Przez Internet i rachmistrzów

Samuel Borek – Górno

Państwo Bogdanowie z Górna  
też obchodzili „Złote gody”

Nie wypalać 
trawy !

UWAGA,  
ROLNICY !

Od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. 
każdy spisując się samodzielnie przez In-
ternet (adres formularza spisowego: (http://
form.spis.gov.pl/), będzie mógł potwierdzić 
lub zaktualizować swoje dane uzyskane 
ze źródeł administracyjnych.

Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 
r. trwać będzie zbieranie danych:

• drogą wywiadów telefonicznych prze-
prowadzanych przez ankieterów statystycz-
nych

• poprzez wywiady bezpośrednie prze-
prowadzane przez rachmistrzów spiso-
wych, którzy będą odwiedzać osoby objęte 
spisem i rejestrować dane na formularzach 
elektronicznych zainstalowanych na przeno-
śnych urządzeniach elektronicznych.

Pod numerami infolinii NSP 2011 
uzyskać można informacje na te-
mat spisu oraz potwierdzić tożsamość 
rachmistrza i ankietera statystyczne-
go 800 800 800 - numer bezpłatny dla 
połączeń z telefonów stacjonarnych 
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefo-

1 kwietnia 2011 r. rozpoczął się w całym kraju Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Spisywane będą dane według stanu na 31 marca 2011 
r. o godz. 24.00. Spis trwać będzie do 30 czerwca 2011 r.

nów komórkowych (płatny zgodnie z cen-
nikiem operatora). Infolinia czynna: od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8 - 20 oraz 
w weekendy od 8 - 18.

W województwie świętokrzyskim pra-
cować będzie 22 ankieterów statystycznych 
oraz 596 rachmistrzów spisowych.

Na terenie gminy Górno spis przepro-
wadzać będą następujący rachmistrze: Ewa 
Cedro, Sylwia Ksel, Krzysztof Lodziński 
i Paulina Seweryn.

Rachmistrze spisowi rozpoczęli odwie-
dzanie mieszkań 8 kwietnia 2011 r. Rach-
mistrz powinien posiadać legitymację, która 
upoważnia do przeprowadzenia prac spiso-
wych. Legitymacja zawiera zdjęcie i podpis 
rachmistrza, jego imię i nazwisko, upoważ-
nienie do przeprowadzenia spisu w określo-
nym czasie na określonym terenie, pieczęć 
urzędu statystycznego, pieczęć i podpis dy-
rektora Urzędu Statystycznego, który wydał 
legitymację. Legitymacja jest ważna wyłącz-
nie z dowodem osobistym.

Panuje błędne przekonanie, że 
wypalanie traw powoduje bujniejszy 
wzrost roślinności, tymczasem jest 
szkodliwy, wyjaławia ziemię, powo-
duje emisję szkodliwych substancji do 
atmosfery. 

Wypalanie traw jest wyjątkowo nie-
odpowiedzialne, ponieważ pożar może 
rozprzestrzeniać się w niekontrolowany 
sposób. Jeżeli wypalane są trawy na tere-
nach sąsiadujących z lasem, może dojść 
do zagrożenia dla lasów i giną wówczas 
cenne drzewostany, które odrastają przez 
dziesiątki lat. Wypalanie traw przyczy-
nia się także do zniszczenia miejsc lęgo-
wych wielu gatunków zwierząt.

Jak poinformował nas bryg. Robert 
Sabat - zastępca komendanta miejskie-
go PSP w Kielcach, rok bieżący jest wy-
jątkowy pod względem liczby pożarów 
traw. O ile w najbardziej niekorzystnym 
pod tym względem roku 2005 miały 
miejsce 444 pożary traw, to do 5 kwiet-
nia br. zanotowano już... 746 takich pod-
paleń. Zatrważająca jest bezmyślność 
ludzi inicjujących te zagrożenia. Nie-
dawno, w Bilczy pod Kielcach, podczas 
gaszenia takiego pożaru, strażacy zna-
leźli w spalonej trawie zwęglone zwłoki 
mężczyzny. Takich ofiar może być wię-
cej, jeśli właściciele łąk nie zrozumieją 
jak dużym zagrożeniem są te pożary.

Wypalanie traw jest wykroczeniem 
zagrożonym karą grzywny od 5 tysię-
cy złotych.

Ukończył szkołę muzyczną, gra w ze-
spole Spektrum, zarabiając w ten spo-
sób swoje pierwsze, w dorosłym życiu, 
pieniądze, wieczorem lubi posiedzieć 
nad  dobrą  książką i od początku - jak 
sam mówi  - ciągnie  go w stronę rożnych 
dziedzin sztuki. Rysuje, muzykuje, pisze 
wiersze. Pierwszy wiersz napisał w 2005 
r. Miał wtedy trzynaście lat! 

- Wierszem najłatwiej jest mi prze-
kazać, co w duszy gra i co na sercu leży 
- zwierza się młodziutki poeta. Uważa, 
że  wielki wpływ na to, kim jest obecnie, 
miało wykształcenie muzyczne oraz lu-
dzie, których napotykał na swej  życiowej 
drodze.

Czym jest miłość...

Czym jest miłość dla zakochanych?
Jest to czas tylko dla nich samych.
Powiew wiatru na mych skroniach,

Twoje dłonie na mych dłoniach,
Śpiew ptaków i chmury na niebie,

Szmer wody i serce dla Ciebie,
Promyk słońca i wody krople.
Stopy bose, od traw mokre.

Bo tym jest miłość, kochana – 
Brakiem snu i wschodem słońca z rana.

Wiesława Juchnowska  
- przewodnicząca  

Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa

Urodził się w 1992 r. Jest uczniem ostatniej klasy LO im. J. Piłsudskiego  
w Kielcach. Twierdzi, że od swych rówieśników  niczym szczególnym się nie różni.

Za niezamierzone przeoczenie bardzo 
przepraszamy i „złotej” parze także skła-
damy serdeczne gratulacje i życzenia.

W informacji o obchodach „Złotych godów” (marcowy numer „Gołoborza”) po-
minęliśmy jedną z par: Weronikę i Henryka Bogdanów z Górna, którzy też obcho-
dzili 50-lecie pożycia małżeńskiego i zostali przez wójta gminy Przemysława Łysaka 
udekorowani Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

P.s. Państwo Bogdanowie znaleźli się 
na wspólnym, pamiątkowym zdjęciu, 
zamieszczonym w naszej gazecie. (Kos.)

Dotyczy kampanii przyjmowania 
wniosków obszarowych na 2011 rok.

Wójt gminy Górno informuje, że 
w związku z rozpoczętym naborem wnio-
sków na 2011 rok, zostaną uruchomione 
dyżury stażystów, którzy bezpłatnie będą 
pomagać rolnikom z terenu gminy w wy-
pełnianiu wniosków obszarowych.

Zainteresowanych serdecznie zapra-
szamy.

Informuje również, że w tym roku 
nie będzie możliwości złożenia wniosku 
w Urzędzie Gminy. Wniosek można wy-
słać pocztą lub złożyć w siedzibie Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, 
ul. Magazynowa 4.



Rolnicza Akademia Przedsiębiorczości w Skorzeszycach – za-
jęcia zbiorowe przy komputerach.

Rolnicza Akademia Przedsiębiorczości już trwa
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Przedsiębiorczości, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Beneficjentem projektu jest Gmina Górno 
oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Skorzeszycach. Wartość pozyskanego 
dofinansowania  w ramach realizacji pro-
jektu wynosi: 40 940 zł.

Celem ogólnym projektu jest podnie-
sienie umiejętności w zakresie pozyski-
wania środków z Unii Europejskiej, oraz 
korzystania z technologii komputerowej 
poprzez udział w innowacyjnych formach 
szkoleń. Projekt skierowany jest do 30 rol-
ników (18 kobiet, 12 mężczyzn) z terenu 
wsi Skorzeszyce. Rekrutacja w ramach 

projektu została już zakończona. Rolnicy 
są już po pierwszych szkoleniach z zakresu 
technologii komputerowej. Doskonalili oni 
m.in. formatowanie dokumentów teksto-
wych, umiejętność wyszukiwania informa-
cji w Internecie, korzystali z poczty elek-
tronicznej. W ramach kolejnych szkoleń 
będą doskonalić umiejętności w zakresie: 
zakładania własnej działalności gospodar-
czej, tworzenia biznes planów, wypełnia-
nia wniosków o dopłaty unijne. Wszyst-
kie zajęcia odbywać się będą w siedzibie 

szycach – pani Lidia Rafalska. Uczestnicy 
projektu otrzymają pomoce dydaktyczne 
(materiały drukowane, książki, pakiety 
promocyjne). Podczas spotkań uczestnicy 
mają zapewniony poczęstunek. Projekt po-
trwa do końca lipca 2011 roku. Autorkami 
projektu są pani Lidia Rafalska oraz panie 
Joanna Białek i Magdalena Jaśkowska. 
Działania w projekcie wspiera Wójt Gmi-
ny Górno pan Przemysław Łysak.

Autorki artykułu: 
Joanna Białek, Lidia Rafalska

Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach. 
Realizacja projektu 
przyczyni się rów-
nież do rozbudzenia 
aktywności obywa-
telskiej oraz do wy-
korzystania techno-
logii informacyjnej 
w gospodarstwach 
domowych. Koordy-
natorem projektu jest 
dyrektor Szkoły pod-
stawowej im. Jana 
Pawła II w Skorze-

O tych wszystkich korzyściach mówi 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak:  
- Pomoc unijna jest nie do przecenienia 
w rozwoju wsi. W naszej gminie jest to 
bardzo widoczne dzięki inwestycjom, jakie 
udało nam się zrealizować, jakie kontynu-
ujemy i jakie mamy zamiar prowadzić. Oto 
przykłady: trwa rozbudowa, nadbudowa 
i przebudowa budynku remizy OSP w m. 
Leszczyny gm. Górno z przeznaczeniem na 
cele społeczno-kulturalne. Po zakończeniu 
inwestycji, co nastąpi jeszcze w tym roku, 
znacznie poprawi się baza jednostki OSP 
a także poszerzy się oferta kulturalna dla 
mieszkańców tej miejscowości. Dotych-
czas bowiem wszelkie imprezy kulturalne 
odbywały się w szkole, teraz dojdzie świe-
tlica wiejska, gdzie ciekawą ofertę kultu-
ralnego spędzenia czasu znajdą młodzi 
ludzie, gdzie starsi mieszkańcy będą się 
mogli spotykać, by omówić choćby najpil-
niejsze sprawy wsi.

Od 1 marca 
2011 roku w Szko-
le Podstawowej 
im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach 
realizowany jest 
pro jekt  Rolni -
cza  Akademia 

Wartość tego zadania zamknie się kwo-
tą 1.247 tys. złotych, przy czym suma dofi-
nansowania, w ramach działania „Odnowa 
wsi”, wyniesie pół miliona złotych.

Kolejne, duże przedsięwzięcie inwesty-
cyjne w gminie, w ramach PROW, dotyczy 
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami, budową pompowni sieciowych wraz 
z zasilaniem energetycznym i dojazdami, 
budową rurociągów tłocznych, w miejsco-
wościach Krajno Zagórze i Krajno Pierw-
sze, z włączeniem do istniejącej kanalizacji 
w rejonie wsi Wilków, gm. Bodzentyn. 

Inwestycja powstaje w ramach działania 
PROW pn. „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej”. Wartość zadania 
przekroczy kwotę 3,8 miliona złotych, przy 
czym dofinansowanie wyniesie 1,8 mln zł.  
Gdyby nie pomoc unijna, inwestycję tę na-
leżałoby rozłożyć na wiele lat, tym samym 
znacznemu przesunięciu w czasie uległoby 
korzystanie z dobrodziejstwa XX wieku.

„Zmiana sposobu użytkowania wraz 
z rozbudową, nadbudową i przebudową 
budynku Remizy OSP w Woli Jachowej na 
potrzeby świetlicy wiejskiej” - to kolejny 
projekt realizowany przy pomocy środków 
PROW. Koszt tego przedsięwzięcia, to 
około 650 tys. złotych, przy czym dofinan-
sowanie wyniesie 396,6 tys. zł.

I następne zadanie, wspomagane przez 
środki unijne: „Zmiana sposobu użytko-
wania istniejącego budynku na „Wiejski 
Dom Kultury” w miejscowości Krajno 
Parcele, gm. Górno”. Wartość kosztoryso-
wa: 1.784.087 zł, dofinansowanie z PROW 
– pół miliona złotych. Obecnie przygoto-
wywane są dokumenty na ogłoszenie prze-
targu na wykonawcę tego obiektu. 

Trzeba także wspomnieć o tzw. małych 
projektach „Leader”, w ramach których 
gmina uzyskała dofinansowanie w wyso-
kości prawie 25 tysięcy złotych na realiza-
cję projektu „Poznaj Gminę Górno – swoją 
Małą Ojczyznę” oraz podobną kwotę na 
zakup strojów dla zespołów ludowych 
działających na terenie gminy.  

W sumie Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wspomógł naszą gminę 
kwotą w wysokości około 2,4 miliona zło-
tych. To znaczące pieniądze, bez których 
realizacja wyżej wymienionych inwestycji 
musiałaby być przełożona w czasie. (J.)

P.S.: Powyższy materiał został opubli-
kwany również w nowo powstałym kwar-
talniku „PRO(W)FITY”.

Szeroka struga euro, płynąca z pomocowych programów unijnych zmienia pejzaż 
dzisiejszej wsi polskiej, w tym świętokrzyskiej. Miliony euro, wsparte własnymi środ-
kami budżetowymi, zaowocowały inwestycjami na wsi, które  nie tylko zmieniły jej 
wygląd, ale także sposób myślenia ludzi tu mieszkających. Możliwość zorganizowania 
i rozwoju własnych firm, wiele inicjatyw mających na celu zdobycie oraz podwyższenie 
swoich kwalifikacji, inwestycje w kulturze, sporcie itp. sprawiły, że 6-letnie uczestnictwo 
w rodzinie europejskiej znacznie przybliżyło nas do światowych standardów życia.

To są konkretne korzyści

Gdyby nie Unia...


