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Z sesji Rady Gminy - nowy skarbnik gminy - czyt. na str. 2
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Festyn Rodzinny w Górnie

dokończenie na str. 4-5

Zwycięska drużyna OSP z Górna, na festynowej scenie, w towarzystwie wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki – Koruby,  
wójta gminy Przemysława Łysaka oraz komendanta gminnego OSP Stanisława Synowca.

Strażackie popisy i atrakcyjne występy
24 lipca strażacy OSP z terenu gminy, przy okazji gminnych zawodów spor-

towo - pożarniczych, zaprosili mieszkańców na festyn rodzinny w Górnie. 
Uroczystość otworzył gospodarz gmi-

ny Przemysław Łysak, witając gości ho-
norowych: wojewodę świętokrzyskiego 
Bożentynę Pałkę – Korubę, parlamenta-
rzystów: Marzenę Okłę – Drewnowicz, 
Konstantego Miodowicza, Henryka 
Milcarza, starostę kieleckiego Zdzisła-
wa Wrzałkę, wiceprzewodniczącą Rady 

Powiatu Renatę Janik, wicekuratora 
oświaty Lucjana Pietrzczyka, zastępcę 
dyrektora KRUS - Jolantę Nowakowską, 
radnych Rady Gminy z przewodniczą-
cym Grzegorzem Skibą, mieszkańców, 
sołtysów oraz strażaków: komendanta 
gminnego Stanisława Synowca, prezesa 
gminnego Związku OSP RP i OSP Wola 

Jachowa Wiesława Kaletę, prezesa OSP 
Górno Krzysztofa Grzegolca, prezesa 
OSP Leszczyny Piotra Gila, naczelnika 
Adama Kotasia i naczelnika Przemy-
sława Kobyłeckiego z Woli Jachowej, 
życząc im sukcesów podczas zawodów. 
Do zebranych zwrócili się także goście 
honorowi, winszując im dobrych wyni-
ków w zawodach oraz radosnej zabawy 
podczas festynu.

Tak prezentuje nowa szkoła w Cedzynie wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią.

Inwestycje  
dla  

mieszkańców

Szkoła w Cedzynie,  
drogi gminne, kanalizacja,  

dom kultury w Krajnie 
Parcelach, świetlica wiejska  

w Woli Jachowej

- czytaj na str. 6
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Z sesji Rady Gminy

Wiele kontrowersji i dyskusji przy-
niósł punkt obrad dotyczący uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Leszczyn. Przybyła na 
sesję liczna delegacja mieszkańców tej 
miejscowości gremialnie sprzeciwiła się 
projektom budowy dróg, przebiegają-
cych przez ich posesje.

Sesję otworzył przewodniczący 
rady Grzegorz Skiba, który powitał jej 
uczestników z wójtem gminy Przemy-
sławem Łysakiem. Radni przegłosowali 
porządek obrad, po czym przeszli do jego 
realizacji. 

W trakcie obrad sesję odwiedził po-
seł na Sejm RP Zbigniew Pacelt, który 
przekazał, na ręce prezesa GKS Górno 
Waldemara Możdżonka 22 komplety 
markowych strojów dla piłkarzy tego 
klubu. Przewodniczący Sejmowej Ko-
misji Sportu życzył piłkarzom sukce-
sów w klasie A rozgrywek piłkarskich 
w regionie, wyrażając nadzieję, że klub 
z Górna będzie „czarnym koniem” tych 
rozgrywek. Za cenny dar podziękowali 
posłowi: przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Skiba, wójt Przemysław Łysak 
oraz prezes GKS Waldemar Możdżonek.

Burzliwa dyskusja zapanowała pod-
czas obrad, gdy przyszło uchwalać plany 
miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego kilku sołectw na terenie gmi-
ny. Udało się zatwierdzić plan dotyczący 
Górna, natomiast gorzkie opinie wyrazili 
mieszkańcy Leszczyn, gdy w porządku 
obrad znalazł się plan Leszczyn. Już na 
początku dyskusji radny i sołtys tej miej-
scowości Stanisław Anioł zgłosił wnio-
sek, polegający na wniesieniu poprawek 
do planu. W dyskusji dramatycznie za-
brzmiały głosy mieszkańców:

- Projekt planu zabiera mi trzy działki 
budowlane, tędy ma pobiec droga dojaz-
dowa do działek zakupionych m.in. przez 
mieszkańca Warszawy – żaliła się Maria 
Nowakowska, nie zgadzając się z tymi 
założeniami planu.

- Zabiera mi się trzy metry ziemi pod 
drogę z działki o szerokości 20 metrów, 
co mi zostanie ? - pytała z trwogą Stefa-
nia Bysiak.

- Planowana zamiana działki mojej 
matki na nieużytki rolne jest perfidna – 
oceniła Anna Kupis.

Podobnie wypowiadali się inni miesz-
kańcy Leszczyn, wnioskując odrzucenie 
uchwały.

- Jeżeli odrzucimy plan w całości, 
musimy go opracować od początku, co 
narazi gminę na poważne koszty – tłu-
maczył wójt. Opóźni to także przekształ-
cenie terenów, o które wnioskuje wielu 
mieszkańców Leszczyn. O punktach 
spornych możemy rozmawiać, możemy 
nanieść poprawki. To lepsze dla Was roz-
wiązanie.

- Przyjmując niektóre wnioski miesz-
kańców, musimy także zmienić studium 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny, a to opóźni nam przyjęcie planu na-
wet o rok - mówił radny Jan Zielonka. 
Taka decyzja, to dodatkowe koszty i blo-
kada terenów budowlanych dla wielu 
mieszkańców Leszczyn.

Przedstawiciele projektanta planu - 
firmy MGGP z Tarnowa – przypomnieli, 
że plan był wykładany do wglądu czte-
rokrotnie, że wzięto pod uwagę wiele 
wniosków mieszkańców. – Nie ma moż-
liwości na tym etapie - mówił kierownik 
projektu Tomasz Oberc – przyjąć plan 
cząstkowy. Przepisy obligują nas do wy-
znaczenia ciągów komunikacyjnych do 
terenów budowlanych, inaczej plan  za-
kwestionują służby wojewody.

Na krytykę firmy opracowującej plan, 
przewodniczący rady Grzegorz Skiba 
odpowiedział: - Ta sama firma tworzyła 
plan dla gminy Bieliny, gdzie przyjęto go 
po 14 miesiącach prac. U nas trwa to już 
od ośmiu lat.

Rada jednogłośnie przegłosowała po-
prawki do planu, zobowiązując wójta do 
ich realizacji.

Podobnie radni zdecydowali o planie 
dla Krajna, przyjmując niektóre poprawki 
dotyczące terenów budowlanych i likwi-
dacji drogi przy której nie przewidywało 
się lokalizacji działek budowlanych.

Rada dokonała następnie zmian 
w budżecie gminy na rok bieżący, zwięk-
szając dochody o 92.699 zł, m.in. z dota-

cji z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki 
społeczne oraz na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe,  z subwencji oświatowej 
na modernizację szkoły w Bęczkowie, 
z dotacji celowych budżetu państwa na 
realizację zadań własnych gminy. O taką 
samą kwotę zwiększono wydatki budże-
towe m.in. na ochronę  p-poż., środki dla 
SP w Bęczkowie, na przedszkola i pomoc 
społeczną.

Radni: 
- zmienili uchwałę w sprawie wielo-

letniej prognozy finansowej na lata: 2011 
– 2022, dokonując jej aktualizacji, 

- przyjęli uchwałę zmieniającą miej-
scowe plany zagospodarowania prze-
strzennego dla sołectw Bęczków i Górna 
Parceli – dotyczy niedociągnięć stwier-
dzonych przez wojewodę oraz uzupeł-
nienia planu dla Górna Parceli,

- powołali zespół ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników – w jego skład 
weszli: Stanisław Anioł, Władysław 
Kowalczyk, Tadeusz Kmieć i Paweł 
Marwicki,

- ustalili czynsz najmu za lokale użyt-
kowe wynajmowane dla TP S.A. i Poczty 
Polskiej – 12 zł za m. kw.,

- uzupełnili Statut Gminy Górno,
- podjęli decyzję o zapewnieniu 

transportu i opieki nad dziećmi niepełno-
sprawnymi w czasie przewozu na trasie: 
dom - szkoła - dom.

W kolejnym punkcie obrad wójt gmi-
ny zapoznał radnych ze swoimi pracami 
między sesjami: był to okres bardzo pra-
cowity, gospodarz gminy wydał m.in. 30 
zarządzeń w sprawach ważnych dla gmi-
ny, uczestniczył w podpisywaniu i odbio-
rze wielu inwestycji, w zebraniach gmin-
nych w Cedzynie i Bęczkowie, podpisał 
umowę na budowę chodnika w Leszczy-
nach (od kościoła do tzw. przedmurza), 
prowadził rozmowy w kieleckim Od-
dziale GDDKiA o problemach wynikają-
cych z budowy trasy nr 74 przebiegającej 
przez gminę. Wójt przekazał informacje 
o swoim uczestnictwie na różnych im-
prezach na terenie gminy i poza nią – 
o najważniejszych pisaliśmy i piszemy 
na naszych łamach.

W interpelacjach radni oraz uczest-
nicy sesji podnieśli problemy swoich 
sołectw oraz gminy. Wójt ustosunkował 
się do nich, udzielając odpowiedzi i wy-
jaśnień. Na tym sesję zakończono.

(Kos.)

Nowy skarbnik gminy
Mieszkańcy Leszczyn protestują
Kolejna sesja Rady Gminy w Górnie - 11 sierpnia br. -  rozpoczęła się od 

wniosku wójta Przemysława Łysaka w sprawie odwołania skarbnika gminy – 
Henryka Opalińskiego. Uzasadniony przez wójta wniosek radni zaakceptowali, 
podobnie jak i wniosek o powołanie nowego skarbnika gminy, którym została 
Halina Cedzyńska, dotychczasowa zastępczyni skarbnika.
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Porozumienie  gminy Górno z Komendą OHP w Kielcach

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, 
reprezentowana przez Jerzego Górskiego – Wojewódzkiego 
Komendanta OHP Kielce podpisała ostatnio porozumienie 
z Urzędem Gminy reprezentowanym przez Przemysława Ły-
saka – wójta gminy Górno.

Celem porozumienia jest zwiększenie efektywności działań 
partnerów porozumienia prowadzonych na rzecz osób długotrwa-
le bezrobotnych, beneficjentów pomocy społecznej, młodzieży 
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i osób poszukujących pracy 
z terenu gminy Górno.

Przedmiotem porozumienia jest dokonanie wstępnych ustaleń 
dotyczących realizacji programu integracji społecznej i zawodo-
wej mieszkańców gminy Górno, w formie zajęć ,,Aktywizacji 
zawodowej”.

UG Górno i OHP Kielce przeprowadzi cykl warsztatów w bu-
dynku UG i na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu gminy. W ramach powyższych warsztatów OHP zobowią-
zuje się dla potrzeby niniejszego porozumienia przeprowadzić za-
jęcia ,,Aktywizacji zawodowej”, które odbędą się w terminach do-
godnych dla UG w Górnie. Natomiast UG w ramach powyższego 
porozumienia zobowiązuje się do udostępnienia budynku dydak-
tycznego w celu przeprowadzenia warsztatów oraz do zamieszcze-
nia cyklicznej oferty OHP w Kielcach na ramach gazetki gminnej.

Szansa  
dla bezrobotnych

Maria Nowakowska z Leszczyn protestuje przeciwko rozwią-
zaniom komunikacyjnym, zawartym w projekcie planu.

Radny Stanisław Anioł uzasadnia swój wniosek o wniesienie 
poprawek do planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Leszczyn.

Poseł Zbigniew Pacelt wręcza, na sesji Rady Gminy, nowe 
stroje dla zawodników GKS Górno, na ręce prezesa klubu - 
Waldemara Możdżonka.

Brzegówka Riparia riparia to jeden z gatunków jaskółek, któ-
re przystępują do lęgów w naszym kraju. Obok znanej wszystkim 
dymówki zakładającej gniazda we wnętrzach budynków (głównie 
stajnie i obory) oraz oknówki, która buduje gniazda na zewnątrz 
(poddasza, gzymsy, framugi okienne), jest to trzeci, a zarazem naj-
mniej liczny gatunek jaskółki w Polsce. Brzegówka to równocze-
śnie najmniejsza z polskich jaskółek (mniejsza nawet od wróbla) 
o bladobrunatnym ubarwieniu wierzchu ciała i jasnym spodzie. 
Brzegówka w niektórych regionach jest ptakiem nielicznym, a jej 
lokalne występowanie związane jest z zapotrzebowaniem na od-
powiednie miejsca do gniazdowania (piaszczyste skarpy, wysokie 
brzegi rzek), toteż najliczniejsze populacje notuje się w dolinach 
rzecznych. Jaskółka brzegówka gniazduje kolonijnie, a każda para 
kopie własną norkę w pionowej ścianie. Jest to zazwyczaj tunel 
długości około pół metra (czasami znacznie dłuższy) zakończony 
rozszerzającą się komorą lęgową, gdzie samica znosi 5-6 białych 
jaj. Populacjom gatunku zagrażają przede wszystkim nieprzemy-
ślane melioracje rzek oraz niszczenie kolonii poprzez usuwanie 
skarp.

Dzika piaskownia zlokalizowana w miejscowości Bęczków 
(potocznie Bęczków Borki), na terenie gminy Górno wykorzysty-
wana jest przez kolonię brzegówek jako miejsce do lęgów. Piasz-
czysta skarpa, w której znajduje się kilkadziesiąt nor, położona 
jest w urokliwym miejscu, z dala od osad ludzkich, wśród ota-
czających ją terenów leśnych. Jednakże mimo zakazów prowadzi 
się tam nadal wydobycie piachu, co skutkuje niszczeniem gniazd, 
również w sezonie lęgowym! Proceder taki powinien być piętno-
wany i karany z mocy prawa, gdyż ciągle niepokojone ptaki, ze 
względu na straty lęgów mogą w pewnym momencie opuścić ko-
lonię, a tym samym urokliwą skarpę w Bęczkowie.

Należy mieć na uwadze to, iż gatunek jest objęty ochroną ści-
słą (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237) oraz zagrożony w Europie 
ze względu na zmniejszającą się populację.

Łukasz Tomasik

Brzegówki z naszego 
podwórka

Piaskowania w miejscowości Bęczków wykorzystywana jest 
przez kolonię brzegówek jako miejsce do lęgów.
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dokończenie ze str. 1

Festyn rozpoczął się od popisów 
strażaków z OSP – w gminnych zawo-
dach sportowo – pożarniczych wzięły 
udział jednostki OSP z  Leszczyn, Górna 
i Woli Jachowej oraz młodzieżowe dru-
żyny pożarnicze: dziewczęca z Górna 
i chłopięca z Woli Jachowej. Zarówno 
seniorzy jak i młodzicy wystartowali 
w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz 
tzw. bojówce. Oczywiście, konkurencje 
dla seniorów były dużo trudniejsze, choć 
w obydwu należało się wykazać dużymi 
zdolnościami. Dodatkową trudnością był 
deszcz i śliska płyta boiska GKS Górno.

Dziewczęta i chłopcy z MDP pora-
dzili sobie doskonale, zyskując uznanie 
sporej rzeszy publiczności. Także se-
niorzy wykazali się świetnym wyszko-
leniem i sprawnością. Pokonywanie 
przeszkód na torze oraz tzw. bojówka, 
podczas której należało stworzyć linię 
ssawną i tłoczną oraz trafić strumieniem 
wody do tarczy i przewrócić kilka pa-
chołków nastręczyło niemało trudności. 
Tym bardziej, że zawody oceniali za-
wodowi strażacy pod dowództwem mł. 
bryg. Marcina Charuby z PSP Kielce. 

Po podsumowaniu czasów poszcze-
gólnych konkurencji oraz... punktów kar-
nych, bo i takie się zdarzyły, w sztafecie 
najlepszymi okazali się druhowie z OSP 
Wola Jachowa, zaś bojówkę wygrali stra-
żacy z Górna. W klasyfikacji końcowej 
zawody wygrała OSP Górno, przed OSP 
Wola Jachowa i OSP Leszczyny.

Puchary oraz cenne nagrody rzeczo-
we wręczyli młodym strażakom oraz 
seniorom gospodarze gminy oraz goście 
honorowi. Warto podkreślić, że zespoła-

Festyn Rodzinny w Górnie

Strażackie popisy i atrakcyjne występy

mi OSP dowodzili: OSP Górno – Marcin 
Siciarski, OSP Wola Jachowa – Michał 
Kobyłecki, zaś OSP Leszczyny – Adam 
Kotaś.

Po wręczeniu pucharów i nagród 
sceną na boisku GKS Górno zawładnęli 
artyści: najpierw publiczność skoczny-
mi obertasami pobudziła kapela „Echa 
Leśne”, potem w licznych konkursach, 
prowadzonych przez konferansjerki im-
prezy: Małgorzaty: Maciochę i Ziach 
– Szewczyk,  uczestniczyły dzieci 
i młodzież, zdobywając cenne nagrody 
rzeczowe. Wiele śmiechu dostarczyły 
konkursy prowadzone przez członków 
kabaretu „Beścik” z Krakowa, np. two-
rzenie przez dzieci strojów z papieru to-
aletowego dla swoich mam.

Jak zwykle, z wielką życzliwością 
publiczność przyjęła występy zespołów 
KGW z Woli Jachowej i Leszczyn.

Niska frekwencja na badaniach
Z inicjatywy (kolejnej) wójta gmi-

ny, w dniach 23 -24 lipca br., obok 
ośrodka zdrowia w Górnie, czynny 
był cytomammobus, w którym panie 
mogły sobie bezpłatnie zrobić badania 
cytologiczne oraz mammograficzne.

Niestety, czy to za sprawa pogody 
deszczowej, czy z innych powodów, 
frekwencja była bardzo niska. W ciągu 
dwóch dni na badania zgłosiły się tylko 
24 panie (12 na mammografię i tyleż na 
cytologię). Szkoda, bo była to okazja, by 
przebadać się na okoliczność raka piersi 
i szyjki macicy - choroby, które zbiera-
ją obfite żniwo wśród kobiet w średnim 
wieku (dziennie umiera na te choroby 
5 kobiet w Polsce). A przecież wczesne 
wykrycie tych chorób gwarantuje niemal 
w 100 % pozbycie się tego zagrożenia.

Po południu na 
festyn dotarli goście, 
w liczbie ponad 50 
osób, z zaprzyjaźnio-
nego Górna podkarpac-
kiego. W ich imieniu 
uczestników festynu 
pozdrowił Kazimierz 
Smolak – zastępca dy-
rektora miejscowych 
Zakładów Mięsnych 
„Smak”. Gościnne wy-
stępy zespołów z tej 
miejscowości publicz-
ność doceniła burzli-
wymi oklaskami.

Festyn zakończyła 
dyskoteka.  (Kos.)

Posłanka na Sejm RP a zarazem prezes ZW Kół Gospodyń Wiejskich Marzena Okła – Drewnowicz pozdrawia, z festynowej 
sceny, mieszkańców gminy Górno.

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba wrę-
cza puchar zwycięskiej drużynie OSP Górno.
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Zebrano 1250 książek

W tym roku, na terenie gminy Gór-
no, przeprowadzono zbiórkę książek 
do bibliotek przy polskich szkołach 
w miejscowości Biała Wata w Rejonie 
Solecznickim, na Litwie, gdzie miesz-
ka 80% Polaków. 

Tamtejsze biblioteki są stare i ubo-
go wyposażone, dlatego mieszkańcy na 
co dzień muszą walczyć o zachowanie 
polskości. Koordynatorem akcji był zdo-
bywca Kilimandżaro, Romuald Sadow-
ski. Natomiast pomysłodawca zbiórki, to 
Edward Szostak, Polak z Litwy, który 
zwrócił się do Sadowskiego o pomoc 
w zorganizowaniu akcji.

W naszej gminie zebrano 1250 szt. 
woluminów, głównie jest to zasługa Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Górnie, 
gdzie uczniowie, wraz z  nauczycielami, 
zgromadzili ok 1200 książek. Znalazły 
się wśród nich: lektury, podręczniki, po-
wieści, beletrystyka i wiele innych, war-
tościowych gatunków w bardzo dobrym 
stanie. Ale to nie wszystko: szkoła już 
czeka na przekazanie kolejnej, ogromnej 
ilości książek, które zostaną przekazane 
w następnym tego typu działaniu, zapo-
wiedzianym przez organizatora na wrze-
sień bieżącego roku.

Do akcji włączonych było 15 miast 
i gmin, gmina Górno ulokowała się na 3 
miejscu pod względem najwyższej licz-
by zebranych publikacji. 

Niedawno Litwini otrzymali z nasze-
go województwa przesyłkę z książkami 
ważącą 3,5 tony. Organizator dziękuje 
wszystkim, którzy wzięli czynny udział 
w inicjatywie oraz zaprasza do kolejnej 
akcji.   Iwona Anioł

Z Górna na Litwę !

Kazimierz Smolak - zastępca dyrektora 
ZM „Smak” w Górnie Podkarpackim - 
przekazuje pozdrowienia mieszkańcom 
gminy w imieniu 50-osobowej delega-
cji goszczącej na naszym święcie.

Frekwencja na festynie, mimo nienajlepszej pogody, dopisała.

Panie z KGW Wola Jachowa przed występem na scenie, obok - radni Rady Gminy.

Kolejki do cytomammobusu, niestety, nie było.
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W Cedzynie, 30 czerwca br., podpi-
sano protokół odbioru inwestycji nazwa-
nej oficjalnie: „Rozbudowa i nadbudowa 
budynku Szkoły Podstawowej wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą”. W ciągu kil-
ku ostatnich lat powstały tutaj: sala gim-
nastyczna, przedszkole 2 - oddziałowe, 
poddasze użytkowe nad częścią istniejącą 
szkoły, 3-kondygnacyjne skrzydło pół-
nocne z salami dydaktycznymi, jadalnia 
z kuchnią – na parterze budynku. Zago-
spodarowano teren, na którym wybudo-
wano boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Wykonawcą obiektu była firma EKO-
INWEST Kielce, z którą podpisano umo-
wę w październiku 2008 r., opiewająca na 
blisko 6,2 mln zł. Projekt i nadzór budow-
lany pochłonęły kolejne środki. Całość in-
westycji kosztowała 6.457 tys. zł. Gmina 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego, z RPO, w wysokości 2,5 
mln zł, co stanowi niestety tylko 38,7 %. 
Pomimo deklaracji, gmina nie otrzymała 
dodatkowych środków od marszałka.

Dodajmy, że szkoła i przedszkole 
zostały odpowiednio wyposażona (przez 
CEZAS) w potrzebne do nauki urządze-
nia i materiały oraz meble wartości po-
nad 100 tys. zł. Dodatkowo dokupiono 
sprzęt audiowizualny.

Dzięki tej inwestycji radykalnej po-
prawie uległy warunki nauki uczniów 
i pracy nauczycieli. Szkoła w Cedzynie 
jest obecnie jedną z najnowocześniej-
szych w regionie.

W Cedzynie, 10 maja br., oddano 
do użytku wyremontowany, 160 - me-
trowy odcinek drogi asfaltowej łączący 
Cedzynę z Wolą Kopcową. Kosztowała 
ona gminę 63,8 tys. zł. Drogę wykonała 
firma LECH.

Budowa kanalizacji, to kolejna, kosz-
towna inwestycja w Cedzynie: Powstaje 
tu sieć długości 3,1 km wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą: przepompownią i zasi-
laniem energetycznym. W innym miejscu 
Cedzyny powstaje także drugi odcinek 
kanalizacji o długości 490 m. Koszt tego 
przedsięwzięcia – 850,7 tys. złotych z bu-
dżetu gminy. Wykonawca – PBS SANI-
TECH z Rzeszowa zobowiązał się wyko-
nać zadanie do końca sierpnia br.

Krajno Parcele – Bęczków - na tym 
odcinku, długości ok. 2,6 km, odbudo-
wano nawierzchnię drogi, odmulono 
rowy, poprawiono pobocza i istniejące 
przepusty. Koszt inwestycji wyniósł bli-
sko 1,1 mln złotych, przy czym dofinan-

sowanie z Naro-
dowego Funduszu 
Przebudowy Dog 
Lokalnych (tzw. 
„schetynówki”) 
wyniosło 545,6 
tys. złotych, czyli 
połowę kosztów. 
Przypomnijmy, że 
umowa na dotację 
dla tej inwestycji, 
podpisana w dniu 
9 lutego br. przez 
wójta naszej gmi-
ny z wojewodą 
świętokrzyskim, 
b y ł a  p i e r w s z ą 
w województwie.

Bęczków – do-
biega końca bu-
dowa kanalizacji 
sanitarnej o długo-

wę przekazano inwestorowi 15 czerwca 
br. Umowę na roboty budowlane podpi-
sano 9 lutego 2011.

Krajno Parcele – adaptowany jest tu-
taj obiekt po „Caritasie” na wiejski dom 
kultury. Umowę podpisano 14 kwietnia 
br. Wykonawca - PPH-U KOMPLEKS 
z Morawicy - ma się uporać z zadaniem 
do końca lipca przyszłego roku. Wartość 

Inwestycje dla mieszkańców

Szkoła w Cedzynie, drogi gminne, kanalizacja,  
dom kultury w Krajnie Parcelach, świetlica wiejska w Woli Jachowej

Dzięki środkom z zewnątrz, pozyskanym przez gminę, w wielu miejsco-
wościach powstają inwestycje, bez których trudno wyobrazić sobie normalne 
funkcjonowanie naszych wsi. Oto raport z frontu inwestycyjnego gminy:

ści 14,6 km (średnica: 200 mm), 6,7 km 
rurociągu tłocznego (średnica 160 mm), 
970 studzienek i pompowni sieciowej. 
Jest to inwestycja zrealizowana w ramach 
ZGGŚ. Jej wartość, to 9,5 mln zł, dofi-
nansowanie z RPO – 60 %. Roboty mają 
być zakończone w sierpniu tego roku.

Krajno Zagórze – zakończono budo-
wę kanalizacji długości 12,8 km, 4 prze-
pompowni oraz 405 studzienek. Wartość 
inwestycji: ok. 4 mln zł brutto, dofinan-
sowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – 1,8 mln zł. Budo-

robót: 940 tys. zł, dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
pół miliona zł.

Wola Jachowa – trwają tutaj roboty 
przy rozbudowie budynku miejscowej 
OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiej-
ską. Umowę podpisano 3 stycznia 2011 r. 
Wykonawcą prac jest firma TOM z Wło-
stowa, która zobowiązała się je wykonać 
za 600 tys. zł. Dofinansowanie inwestycji 
z PROW – 397 tys. zł. Obiekt ma być od-
dany w końcu marca przyszłego roku. 

(Kos.)

Nowo oddana droga w Krajnie Parcelach.
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 Czuwa dwóch ratowników

Od 29 lipca, po przebadaniu wody przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną, czynne jest miejsce do kąpieli od 
strony zachodniej - przy klubie HORN – 
z plażą i ochroną ratowniczą. Nad bezpie-
czeństwem kapiących się czuwa tutaj dwóch 
ratowników WOPR: Przemysław Kiczor 
(z Leszczyn) oraz Przemysław Rejczak 
(z Kielc). Dysponują oni motorówką oraz 
potrzebnym sprzętem ratowniczym.

- Plaża i możliwość  bezpiecznej ką-
pieli przyciągają do Cedzyny sporo zainte-
resowanych, głównie z Kielc – mówią ra-
townicy. Na przykład, siódmego sierpnia, 
kiedy była ładna pogoda, w wodzie kąpało 
się około 50 osób, a  drugie tyle plażowało. 
Temperatura wody wyniosła wtedy od 19 
do 22 stopni, a więc nie było źle. 

Ratownicy pracują od godz.:10 do 
18.00.

Cedzyna już czynna !
Dotrzymał słowa wójt gminy Górno, obiecując, że jeszcze w lipcu  (po na-

puszczeniu wody po remoncie zbiornika), nad zalewem w Cedzynie, czynne bę-
dzie miejsce do kąpieli.

Dodajmy jeszcze, że po drugiej stronie 
zalewu, przy przystani WOPR, czynna jest 
codziennie wypożyczalnia sprzętu wodne-
go: kajaki, rowery wodne i łódki.

Gmina Górno zawarła z WOPR umowę 
na ochronę ratowniczą. Na opłacenie ra-
towników pozyskano pieniądze: 10 tysięcy 
złotych z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
5 tys. zł z gminy Masłów. Resztę pokry-
wa gmina Górno. Umowa obowiązuje do 
5 września br. Przed każdym weekendem 
zbierane są odpady z rejonu plaży.

Miejsce do kąpieli po stronie zachod-
niej zalewu jest jedynym miejscem chro-
nionym przez ratowników. Kąpanie się 
w innych miejscach, np. przy plaży, gdzie 
kiedyś funkcjonowała rura wodna, odbywa 
się na wyłączną odpowiedzialność kąpią-
cych się. (J.K.)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ogłasza nabór wniosków o przyznanie 
pomocy na działanie „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdra-
żanych za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

- Wokół Łysej Góry” 
działającego na terenie gmin: 

Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna,  
Masłów, Suchedniów i Wąchock

Wnioski o przyznanie pomocy można 
składać w terminie: 
od 22 sierpnia 2011 r.  
do 20 września 2011 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio 
w siedzibie Biura Głównego Stowarzysze-
nia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej 
Góry”, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od 
poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 - 15.30. 
Ostateczny termin składania wniosków upły-
wa 20 września 2011 roku o godzinie 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy 
złożyć na obowiązującym formularzu wraz 
z wymaganymi załącznikami w dwóch eg-
zemplarzach. Formularz wniosku dostępny 
jest na stronach internetowych: Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.
pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach www.prow.sbrr.pl i Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej 
Góry” www.wokollysejgory.pl.

Kryteria oceny zgodności operacji 
z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz  
z wykazem dokumentów niezbędnych do 
wyboru udostępnione są na stronach: Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - 
Wokół Łysej Góry” oraz do wglądu w siedzi-
bie Biura Głównego Stowarzyszenia „Lokal-
na Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, ul. 
Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.Wysokość 
dostępnych środków na operacje z zakresu 
„Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” w 2011 roku wynosi 722 691,34 zł. 
Minimalne wymagania, których spełnienie 
jest niezbędne do wyboru operacji przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
- Wokół Łysej Góry w ramach działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” to:- uzyskać przynajmniej 5 
punktów na etapie oceny według lokalnych 
kryteriów wyboru. Wszelkie informacje nie-
zbędne dla prawidłowego wypełnienia wnio-
sków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej 

Góry” oraz pod numerami telefonów: (41) 26 
08 153. Wszystkie niezbędne dokumenty, 
wniosek i załączniki dostępne są na stronie 
www.wokollysejgory.pl w zakładce LGD 
udziela granty- ogłoszenia o naborach

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie 
pomocy na działanie „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata  2007-2013 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych 
za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

- Wokół Łysej Góry” 
działającego na terenie gmin:  

Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna,  
Masłów, Suchedniów i Wąchock

Wnioski o przyznanie pomocy można 
składać w terminie: 

od 22 sierpnia 2011 r.  
do 20 września 2011 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio 
w Biurze Głównym Stowarzyszenia „Lokal-
na Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”,  
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od ponie-
działku do piątku  w godz. 7.30 - 15.30. Osta-
teczny termin składania wniosków upływa 
20 września 2011 roku o godzinie 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy 
złożyć na obowiązującym formularzu wraz 
z wymaganymi załącznikami w dwóch eg-
zemplarzach. Formularz wniosku dostępny 
jest na stronach internetowych: Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.
pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach www.prow.sbrr.pl i Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej 
Góry” www.wokollysejgory.pl.

Kryteria oceny zgodności operacji 
z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz  
z wykazem dokumentów niezbędnych do 
wyboru udostępnione są na stronach: Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Dzia-
łania - Wokół Łysej Góry” oraz do wglądu 
w siedzibie Biura Głównego Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej 
Góry”, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Wysokość dostępnych środków na operacje 
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” w 2011 roku wynosi  361 345,67 
zł. Minimalne wymagania, których speł-
nienie jest niezbędne do wyboru opera-
cji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania - Wokół Łysej Góry w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” to: - uzyskać przynaj-
mniej 5 punktów na etapie oceny według 
lokalnych kryteriów wyboru. Wszelkie 
informacje niezbędne dla prawidłowego wy-
pełnienia wniosków udzielane są w Biurze 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - 
Wokół Łysej Góry” oraz pod numerami tele-
fonów: (41) 26 08 153 Wszystkie niezbędne 
dokumenty, wniosek i  załączniki dostępne 
sa na stronie www.wokollysejgory.pl w za-
kładce LGD udziela granty - ogłoszenia 
o naborach.
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Spotkanie prowadzili: Mieczysław 
Okólski - kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradczego ŚODR w Kielcach 
oraz  Krystyna Banaś specjalista ds. 
metodyki doradztwa i szkolenia. 

Celem spotkania było omówienie 
zasad i warunków skorzystania z dofi-
nansowania na operacje z zakresu „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
oraz „Różnicowanie w kierunku działal-

„Aktywny Leader”
W Urzędzie Gminy w Górnie, 11 sierpnia br.,, odbyło się spotkanie informa-

cyjne  z cyklu „Aktywny Leader”.
ności nierolniczej”, w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Na spotkaniu można było się dowie-
dzieć jak otrzymać dotację na działalność 
gospodarczą ze Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania – „Wokół Łysej Góry”.

„Górnianecki”, w skład których 
wchodzi obecnie 13 pań, z powodzeniem 
biorą udział w przeglądach starych pie-
śni ludowych z naszego regionu. Panie 
śpiewają acapella zarówno w zespole jak 
i solo. Urząd Gminy w Górnie udostęp-
nił środki na typowy strój świętokrzyski, 
składający się z: czarnych sznurowanych 
trzewików z cholewkami, jednokoloro-
wej spódnicy, zapaski do pasa, koloro-
wego, wyszywanego cekinami i wstąż-
kami gorsetu, białej bluzki z płótna, 
kolorowej chustki z frędzlami i trzech 
sznurków korali.

„Górnianecki”, oprócz udziału 
w przeróżnych konkursach i przeglą-
dach, występują gościnnie na uroczysto-
ściach lokalnych i regionalnych (Chmiel-
nik, Modliszewice, Świętokrzyskie Targi 
Turystyki, ostatnio na „Święcie zalewaj-
ki” w Osadzie Średniowiecznej, w Hucie 
Szklanej - na zdjęciu), starając się krze-
wić wśród dorosłych, młodzieży i dzieci 
naszą regionalną kulturę. Panie kultywu-
jąc tradycje ludowe, ratują odchodzące 
w zapomnienie stare przyśpiewki, gwa-
rę, zanikające dziś przepiękne regionalne 
pieśni religijne jak i te swojskie, prosto 
z ubogich zagród chłopskich. Wkład pra-
cy i zaangażowanie, jakie w to wkładają 
wymaga wielu poświęceń z ich strony.

Jako zespół śpiewaczy „Górnianec-
ki”, już od wielu kultywują tradycje lu-
dowe, ratując odchodzące w zapomnie-
nie stare przyśpiewki, gwarę, zanikające 
dziś przepiękne regionalne pieśni reli-
gijne jak i te swojskie, prosto z ubogich 
zagród chłopskich. Nagrodą za ogrom-
ne zaangażowanie społeczne są liczne 
zwycięstwa w przeróżnych przeglądach 
i konkursach, między innymi: 

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

•  I miejsce w III Wojewódzkim 
Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Sitków-
ce – Nowinach,

•  I miejsce w kategorii zespołów 
śpiewaczych w XXXII Międzynarodo-

wych 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 zespo-
łu „Górnianecki” Marianny Jamrożek 
na IV Festiwalu Pieśni Wielkopostnych 
w Daleszycach,

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

„Górnianecki” tworzy 13 pań, któ-
rymi artystycznie kieruje Krystyna 
Mochocka. Szefową KGW jest Maria 

„Górnianecki”  
- wizytówką gminy !

Dumą a jednocześnie wizytówką naszej gminy jest zespół śpiewaczy „Gór-
nianecki”, który powstał w sierpniu 1982 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich 
w Górnie. Liczył wtedy 10 osób. Brał udział w licznych lokalnych imprezach. 
Panie nie występowały wtedy w strojach ludowych, tylko w czerwonych spód-
nicach i kamizelkach oraz białych bluzkach i chustkach z frędzlami na ramio-
nach. W latach 1990 – 2000 zespół miał przerwę w działalności. Reaktywowany 
został właśnie w 2000 roku, kiedy to wystąpił na dożynkach gminnych.

Jamrożek, która przed 29  lat założyła 
koło, ponadto w skład zespołu wchodzą: 
Maria Krzos, Genowefa Anioł, Teresa 
Mikołaczyk, Helena Maciejec, Janina 
Bosek, Franciszka Grzegolec, Wero-
nika Krzysiek, Stanisława Filipczak, 
Genowefa Strząbała, Helena Olejar-
czyk i Krystyna Stąporek.

„Górnianecki” spotkałem podczas II 
Święta Świętokrzyskiej Zalewajki w Hu-
cie Szklanej, 14 sierpnia, gdzie występo-
wały acapella. Oczywiście, spodobały się 
publiczności, która nie szczędziła brar. 
Kiedy zapytałem Krystynę Mochocką 
o najbliższe plany, odpowiedziała: jak 
zwykle, śpiewanie w kościele św. Waw-
rzyńca w Górnie oraz przygotowania do 
kolejnych festiwali i przeglądów pieśni 
ludowej, kolęd i wielkopostnych. Na-
szym marzeniem jest zdobycie Nagrody 
im. Szelestowej, zarówno przez zespół 
jak i mnie osobiście. 

Życzymy spełnienia tych marzeń. 
P.S. Na XII Powiatowym Przeglądzie 

Zespołów Folklorystycznych i Solistów 
Marianna Jamrożek zajeła I miejsce  
w kat. soliści. Gratulujemy!

(Kos.)


