
Nagrodę dla przedstawicielki zwycięskiego zespołu ze szkoły w Bęczkowie 
wręcza radny, Emil Machul.
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Stadion w Górnie na finiszu
Nowe boisko dla Skorzeszyc

Boiska z prawdziwego zdarzenia !

Jednogłośne 
absolutorium 
dla wójta !

Z sesji Rady Gminy

dokończenie na stronie 2

Przyjęcie sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2006 rok oraz udzielenie 
absolutorium wójtowi, to główne zadanie, 
jakie stanęło przed sesją Rady Gminy 
– 26 kwietnia br. Ponadto radni uchwalili 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków oraz dokonali 
zmian w budżecie na 2007 rok.

Stadion w Górnie w końcowej fazie budowy.

Długo oczekiwany, postulowany przez mieszkańców i ich 
przedstawicieli w Radzie Gminy, stadion sportowy w Górnie 
ostatniego maja br. będzie ofi cjalnie odebrany przez gminę od 
wykonawców – fi rmy z Morawicy: ZUH TOMBET.

Budowa tego obiektu trwała bardzo sprawnie i szybko: roboty 
rozpoczęto w sierpniu ub. roku. Najwięcej pracy było przy płycie bo-
iska, która otrzymała wymiary zalecane przez UEFA: 100 x 64 m. Na 

dokończenie na stronie 3

Radosne śpiewanie

VII Gminny Festiwal Piosenki Turystycznej 
„Cedzyna 2007”

„Śpiew zespołów był tak przekonywujący, że jury aż rwało 
się na turystyczne szlaki. Oceniliśmy nie tylko głosy, ale i radość 
wykonania, której wykonawcom nie brakowało...”- tak napisali 
członkowie jury w Księdze Pamiątkowej Szkoły Podstawowej 
w Cedzynie po zakończonym VII Gminnym Festiwalu Piosenki 
Turystycznej  „Cedzyna 2007”.

dokończenie na stronach 4-5
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Jednogłośne absolutorium 
dla wójta !

Z sesji Rady Gminy

dokończenie ze strony 1 

Obrady otworzył przewodniczący rady Jan 
Sikora, który powitał uczestników sesji z wójtem 
Jarosławem Królickim. Radni przyjęli protokół 
z poprzedniej sesji oraz porządek obrad. Zanim 
jednak przystąpiono do jego realizacji, wysłuchano 
skarg i wniosków mieszkańców Woli Jachowej do-
tyczących  nieprawidłowości – ich zdaniem – przy 
budowie „Małej Pętli Świętokrzyskiej”. 

- Niektórych z nas pozbawiono dojazdu do 
posesji - mówiono -  za wysoko zlokalizowano 
krawężniki, utrudniając wjazd na działki, nie sa-
tysfakcjonują nas mostki budowane pod kątem 45 
stopni do jezdni itp. Trzeba te roboty przerwać, bo 
inwestor - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich nie respektuje naszych interwencji – wniosko-
wali mieszkańcy. 

Wójt gminy zwrócił się do mieszkańców Woli 
Jachowej, by spisali swoje uwagi i przekazali je do 
Urzędu Gminy. Na ich podstawie gmina będzie in-
terweniować u inwestora  tego odcinka „Pętli”.

Radni przystąpili następnie do rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 
rok. Temat ten był analizowany wcześniej w ko-
misjach RG, z odpowiednim wyprzedzeniem radni 
otrzymali sprawozdanie.

Charakteryzując wykonanie budżetu za ubiegły 
rok, wójt podkreślił wykorzystanie różnych środ-
ków z zewnątrz (głównie unijnych), np. na budowę 
kanalizacji, na remont mostu w Skorzeszycach, na 
adaptację starej szkoły w Woli Jachowej na Środo-
wiskowy Dom Samopomocy,  na rozbudowę szko-
ły w Krajnie, na budowę chodników przy drodze 
powiatowej w Górnie. Część budżetu wykorzysta-
no także na przygotowanie projektów inwestycji, 
na które zostaną złożone wnioski o dofi nansowanie 
z funduszy UE, w latach: 2007-2013. Wójt zwróci 
się do radnych z prośbą o przyjęcie sprawozdania i 
udzielenie mu absolutorium.

Wykonanie budżetu za 2006 rok omówił do-
kładniej skarbnik gminy Henryk Opaliński.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin 
Cedro przedstawił następnie wniosek o przyjęcie 
sprawozdania oraz udzielenie wójtowi absoluto-
rium. Skarbnik odczytał pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu. 
RIO pozytywnie zaopiniowała także wniosek 
Komisji Rewizyjnej.

Dobre noty wójtowi za jego pracę na rzecz gmi-
ny w ubiegłym roku wystawili na sesji także radni: 
Jerzy Janus, Henryk Klimek, Mirosław Delekta 
i przewodniczący RG Jan Sikora.

Po wysłuchaniu tych opinii przewodniczący 
rady J. Sikora poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o przyjęcia sprawozdania z wykona-
nia budżetu gminy za 2006 rok oraz udzielenie 
wójtowi absolutorium. Radni przyjęli uchwałę 
jednogłośnie !

Wójt podziękował radnym za uznanie jego pra-
cy na rzecz gminy, za wspieranie go w tym dziele, 
za życzliwość i zrozumienie. Radni pogratulowali 
wójtowi jednogłośnego absolutorium.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny budżet gminy 
został przyjęty uchwałą Rady Gminy z 9 marca 
2006 r. i zakładał dochody w kwocie 22.916.015 zł 
oraz wydatki w wysokości 28.024.205 zł. Defi cyt 

w kwocie 5.708.190 zł miał być pokryty pożyczka-
mi oraz kredytami.

W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmienia-
ny i zamknął się kwotami: po stronie dochodów: 
26.923.234 zł oraz wydatków: 32.631.424 zł. Osta-
teczne dochody gminy wyniosły 27.223.296 zł, co 
stanowi 101,2 % planu, zaś wydatki: 30.037.840 
zł - 92,1 %.

Zobowiązania gminy sięgnęły 5.322.596 zł, co 
stanowi 19,5 % w stosunku do dochodów gminy, 
przy możliwości zaciągania zobowiązań do 60 %.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz 
innych należności wyniosły 135.948 zł, w tym 
z podatków od nieruchomości: 62.229 zł oraz od 
środków transportowych: 37.615 zł...

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwałę 
zatwierdzającą taryfy opłat za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę oraz za odprowadzanie ścieków, 
dokonano także zmian w budżecie gminy. Dotyczą 
one dotacji w wysokości po 30.000 zł dla SP oraz 
gimnazjum w Bęczkowie, z tytułu udziału w pro-
gramie „Świętokrzyskiej Kuźni Pomysłów”.

W interpelacjach, skierowanych do wójta 
gminy, głos zabrali: Janina Rubak, Jerzy Ja-
nus, Marcin Cedro, Jan Zielonka, Emil Ma-
chul, Henryk Klimek, Jan Sikora, Mirosław 
Waldon oraz sołtys Cedzyny Tomasz Tofi l. 
Zgłosili problemy dotyczące m.in.: naprawy 
chodnika - od ośrodka zdrowia w Górnie do 
kościoła, budowy chodnika w kierunku Górna 
Zawady, uruchomienia kursu BUS - a do Kielc, 
przez Górno Zawadę, rano, o godz.: 5.20, wykupu 
działek pod chodnik w Skorzeszycach, instala-
cji trzech lamp oświetleniowych w Cedzynie, 
zbudowania progów zwalniających na drodze 
z Cedzyny do Woli Kopcowej, zatrudnienia 
w Urzędzie Gminy fachowca od pozyskiwania 
środków unijnych, braku dojazdu do zalewu 
w Cedzynie, od strony p. Rogalińskiego, budowy 
dalszego etapu kanalizacji w Cedzynie, koniecz-
ności naprawy zniszczonego przystanku w tej 
miejscowości, także: rozwiązania problemu wa-
łęsających się psów w Radlinie, budowy wjazdu 
na drogę gminną: Wola Jachowa – Skorzeszyce, 
poprawy nawierzchni drogi Bęczków – Niwy oraz 
uporządkowania placu w Krajnie Parcelach.

Wójt ustosunkował się do tych problemów, 
obiecując ich analizę i eliminację niedociągnięć, 
jeśli leżą one w kompetencjach UG. Pozostałe zo-
staną przekazane instytucjom odpowiedzialnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję za-
mknięto.

   Jerzy Kosowski
 

W związku z zakończeniem akcji badań monitorowanych bydła w kierunku enzootycznej 
białaczki, brucelozy oraz gruźlicy bydła i wszczęciem procedury urzędowego uwalniania pow. 
kieleckiego od tych chorób, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje o konieczności 
składania wniosków o uznanie stad za urzędowo wolne od chorób zakaźnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje...

Ważne dla rolników

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt jest 
istotna kwestią społeczną, gdyż dotyczy bezpie-
czeństwa i zdrowia publicznego. Brak statusu stada 
urzędowo wolnego, uniemożliwi hodowcom m.in. 
swobodny obrót posiadanymi zwierzętami.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy w 
Górnie, pokój nr 6.

*   *   *
W związku z uchwaleniem ustawy z 16 lutego 

2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfi kacji 
i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji We-
terynaryjnej, publikujemy poniżej najważniejsze 

zmiany do ww. ustaw, które weszły w życie 7 
kwietnia 2007 r.:
1. Nałożenie na posiadaczy zwierząt obowiązku 

jednoczesnego informowania Agencji na jed-
nym formularzu o przemieszczeniu zwierząt 
dokonanym między siedzibami stad. Druk 
przemieszczenia powinien być podpisany przez 
poprzedniego i nowego właściciela zwierzęcia.

2. Wydłużenie z 30 na 180 dni okresu oznakowa-
nia i zarejestrowania owiec i kóz w rejestrze 
zwierząt oznakowanych.

3. Posiadacz bydła lub konia odbiera paszport lub 

jego duplikat osobiście (lub przez przedstawi-
ciela ustawowego), chyba że złoży oświadcze-
nie prowadzącemu rejestr, w którym wyrazi 
zgodę na doręczenie tego paszportu lub jego 
duplikatu za pośrednictwem poczty, przesyłką 
poleconą za potwierdzeniem odbioru.

4. Uchylenie przepisu zezwalającego na stosowa-
nie tymczasowych dokumentów identyfi kacyj-
nych bydła na terenie RP.

5. Rozszerzenie katalogu wykroczeń związanych 
z naruszeniem przepisów ustawy, pozostawio-
no karę grzywny.

6. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest właściwą 
władzą w rozumieniu przepisów rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 494/98 z 27 lutego 
1998 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 820/97 w odniesieniu do stosowania mini-
malnych sankcji administracyjnych w ramach 
systemu identyfi kacji i rejestracji zwierząt 
gospodarskich.

Wójt gminy Jarosław Królicki dziękuje radnym
za udzielone mu absolutorium.



płycie już zasiano trawę, która będzie rosła, 
bez zakłóceń np. treningami, do przyszłego 
roku. Daje to gwarancję otrzymania dobrej 
jakości podłoża trawiastego, które ma służyć 
sportowcom przez długie lata. 

Obok boiska powstała betonowa trybuna 
dla blisko 800 widzów. Trybuna jest oddzie-
lona od płyty boiska chodnikiem o szerokości 
2,5 metra oraz płotkiem metalowym o wyso-
kości 0,9 m. Boisko dodatkowo ogrodzono 
parkanem z siatki metalowej o wysokości 
4 m. Płyta otrzymała też odwodnienie.

Koszt budowy stadionu sięga 929 tys. 
złotych i będzie w przeważającej części po-
kryty z budżetu gminy. Na jej wniosek Urząd 
Marszałkowski wystąpił do ministra sportu 
o dofi nansowanie w wysokości 200 tys. zł

Nowy obiekt będzie pierwszym boiskiem 
z prawdziwego zdarzenia na terenie gminy. 
Będzie on służył zawodnikom m.in. z ludo-
wych zespołów sportowych oraz szkolnych 
klubów sportowych. W przyszłości gmina 
zamierza wybudować na zapleczu boiska 
pomieszczenia socjalne dla zawodników, 
sędziów oraz gospodarcze. Płyta boiska musi 
być stale pielęgnowana.

Mamy nadzieje, że nowe warunki do 
uprawiania sportu zaowocują w gminie 
np. powołaniem A-klasowej drużyny piłki 
nożnej. Wstępne rozmowy na ten temat pro-
wadził już wójt gminy z prezesem Zarządu 
Okręgu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w Kielcach.

*   *   *
Tymczasem gmina przygotowała już pro-

jekt na kolejne boisko sportowe - na zapleczu 
Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach. Bę-
dzie to boisko wielofunkcyjne, ze sztuczną 
nawierzchnią poliuretanową o wymiarach: 
32 x 44 m. Wydzieli się na nim boiska: do 
piłki ręcznej, do piłki siatkowej oraz dwa pla-
ce do koszykówki. Obok płyty znajdzie się 
5-metrowa bieżnia. Boisko zostanie ogrodzo-
ne siatką o wysokości 4 metrów.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji 
przekroczy 600 tys. złotych, gmina wystąpiła 
do Ministerstwa  Sportu o dofi nansowanie 
w kwocie 200 tys. zł, w ramach programu 
„Blisko-boisko”. 

Budowę powinno się rozpocząć w przy-
szłym roku.                                                (J.)
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Ponad 70 milionów złotych przeznaczy w tym roku na inwestycje, modernizacje oraz 
bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
– jednostka podległa Samorządowi Województwa. Najważniejsze inwestycje to zakoń-
czenie przebudowy dróg Krajno Pierwsze – Górno, Wola Jachowa – Huta Nowa oraz 
Morawica – Pińczów. Modernizacja tej ostatniej trasy zakończy się w lipcu. 

Miliony na drogi
„Mała Pętla Świętokrzyska”

Zarząd Województwa przyjął Plan Rze-
czowo – Finansowy dla Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2007. 
Planowane wydatki to:
− 12 mln 70 tys. zł - na roboty z zakresu 

bieżącego utrzymania dróg,
− 50 mln 307 tys.  zł (w tym  21 mln 737 

tys. zł w remach prefi nansowania inwe-
stycji współfi nansowanych z funduszy 
unijnych) - na zadania inwestycyjne,

− 8 mln  360 tys.  zł    - na remonty dróg.

Najważniejsze tegoroczne inwestycje na 
drogach wojewódzkich to modernizacja 
drogi nr 752 na odcinku Krajno Pierwsze 
– Górno o długości 6,3 km,  drogi nr 753 
na odcinku Wola Jachowa – Huta Nowa 
o długości 9,4 km oraz drogi nr 766 na odcin-
ku Morawica –Pińczów o długości 23,8 km – 
informuje marszałek Adam Jarubas. – Pierw-
sze dwie inwestycje mają być zakończone 
w listopadzie tego roku, ostatnia już w lipcu. 
Wszystkie są  współfi nansowane ze środków 
unijnych – dodaje marszałek Jarubas.

W ramach bieżącego utrzymania dróg 
wykonywane zostaną remonty cząstkowe 
nawierzchni jezdni i chodników (naprawa 
kolein oraz zakup masy bitumicznej na zim-
no, na łączną powierzchnię 60 tys. metrów 
kwadratowych), a także utrzymanie urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli 
oznakowania poziomego i pionowego dróg. 
Plany obejmują wymianę 2,5 tysiąca znaków 
drogowych (na ten cel przeznaczonych jest 
600 tysięcy złotych). 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich szykuje także dokumentację na inwe-
stycje, które będą realizowane w ramach 
programów „Rozwój Polski Wschodniej” 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.  
W tym zakresie aktualnie w opracowaniu są 
dokumentacje techniczne dla:
- drogi nr 751 odcinek Nowa Słupia 

– Ostrowiec Św. o długości 22,0 km
- drogi nr 786 na odcinku Kielce - Łopusz-

no - Włoszczowa granica województwa,
- drogi nr 755 odcinek Ostrowiec Św. 

–Ożarów (20,0 km)
- drogi nr 765 Chmielnik – Staszów 

– Osiek (54 km)
- drogi nr 762 Kielce - Chęciny 
- drogi nr 776 odcinek Busko Zdrój – Ka-

zimierza Wielka, do granicy wojewódz-
twa.
Na zdjęciach: Budowa odcinka „Małej 

Pętli Świętokrzyskiej” w Górnie, w rejo-
nie Urzędu Gminy. 

(Fot.: J. K.)
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Tegoroczny festiwal piosenki turystycznej, 
organizowany już po raz siódmy przez SP w tej 
miejscowości, przyniósł nowe wartości, którymi 
były na pewno: wysoki poziom imprezy, dalszy 
rozwój muzyczny wykonawców oraz wzrost in-
wencji uczestników festiwalu, charakteryzujący 
się większa liczbą kompozycji własnych. Po raz 
pierwszy także wybrano „przebój festiwalu”, 
w czym swój udział miał także niżej podpisany.

Festiwal odbył się, jak dotychczas, w go-
ścinnych progach Hotelu „Echo” w Cedzynie. 
Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich 
szkół podstawowych w gminie, które podzielo-
no na dwie kategorie: młodszą (klasy: I – III) 
oraz starszą (klasy: IV – VI). 

Imprezę otworzyła dyrektor szkoły Ewa 
Krajcarz, witając jej wszystkich uczestników  
oraz zaproszonych gości, m.in.: wójta gminy 
Jarosława Królickiego, radnych: Helenę 
Anioł, Marcina Cedro, Henryka Klimka, 
Emila Machula oraz sołtysa Cedzyny Toma-
sza Tofi la. 

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał 
wójt gminy, podkreślając, iż organizatorzy 
zawsze umieją „załatwić” piękną pogodę na 
tę imprezę. Włodarz gminy życzył wszystkim 
uczestnikom konkursu dobrej zabawy i estrado-
wych sukcesów.

W jury festiwalu zasiedli: red. Krzysztof  
Krogulec, Beata Wolska z zespołu „Gratis”, 
Joanna Zdyb z Akademii Świętokrzyskiej oraz 
Jarosław Radziecki z „Kapeli Radzieckiej”.

Po zaśpiewaniu przez wszystkich festiwalo-
wej piosenki – hymnu rywalizację rozpoczęły 
zespoły i soliści z grupy młodszej wykonaw-
ców. Wszyscy postarali się o odpowiedni 
repertuar  złożony ze znanych standardów  
z turystycznych szlaków i ognisk harcerskich, 
ale także z kompozycji własnych opiekunów 
poszczególnych ekip, w czym brylował Grze-
gorz Kusztal z Górna, który został za to uhono-
rowany specjalnym wyróżnieniem. 

Każda ekipa zaprezentowała stroje, które 
nawiązywały do tematu festiwalu. Były więc 

rekwizyty w postaci: plecaków, kolorowych 
daszków na głowach, chust, piłek, tamburynów, 
a nawet parasolek. Wielu wykonawców posta-
rało się także o odpowiednią choreografi ę do 
wykonywanych piosenek. Jury nie miało więc 
łatwego zadania: w kryterium oceny uwzględ-
niano nie tylko poziom muzyczny utworów, ale 
także klimat stworzony na scenie, śpiewanie na 
tzw. głosy oraz chore-
ografi ę.

O ile w występach 
maluchów z grupy 
młodszej podzi-
wiano ich wdzięk, 
czasami naiwność i 
nieporadność, które  
zjednywały im sym-
patię publiczności, to 
w grupie starszej moż-
na się było dopatrzyć 
już sporej kultury 
muzycznej, dobrego 
opanowania tekstów 
i niezłej choreografi i.

W przerwach mię-
dzy piosenkami sym-
patyczna konferan-
sjerka p. Małgorzata 
Szewczyk – Ziach 
zachęcała młodych 
i starszych widzów 
do wspólnej zabawy 
i przeprowadzała 
wśród uczniów szyb-
kie quizy, nagradzane 
nagrodami, ufundo-
wanymi przez sponso-
rów. Zabawy przy tym 
było co nie miara...

Po zakończeniu 
festiwalowych zma-
gań, kiedy jury poszło 
obradować, wszyst-
kich wykonawców 
zaproszono na grilla, 
gdzie poczęstowano 

ich kiełbaskami z rożna oraz napojami. Wresz-
cie przyszedł najbardziej oczekiwany moment: 
ogłoszenie wyników:
- w grupie młodszej: I miejsce zajął zespół ze 

szkoły w Bęczkowie, przygotowany przez 
p. Małgorzatę Obarę. II miejsce przypa-
dło wykonawcom z Leszczyn, zaś III – z 
Radlina. Wyróżniono także SP w Górnie.

- W grupie starszej: I miejsce przyznano wy-
konawcom z Leszczyn – opiekun - Sławomir 
Wiech, II miejsce zajęła SP w Cedzynie a III 
– SP w Krajnie. Wyróżniono ponadto szkołę 
w Skorzeszycach.

Tytuł przeboju festiwalu przypadł piosence 
„Tango”, w wykonaniu zespołu z Cedzyny, 
przygotowanej przez p. Alinę Bugaj-Rondu-
dę.

Laureatów nagrodzono cennymi upomin-
kami, zarówno dla szkoły jak i wykonawców, 
ufundowanymi przez sponsorów. Nagrody wrę-
czali: radni, sołtys Cedzyny oraz p. dyrektor SP 
w Cedzynie.

Kolejny festiwal przeszedł do historii i znów 
zapisze się jako udana impreza, na którą wyko-
nawcy czekają cały rok. Dla nich, to nie tylko 
możliwość estradowej rywalizacji, ale także 
świetna zabawa, spotkanie z rówieśnikami 
z innych szkół oraz udział w niecodziennym 
happeningu. I dlatego: tak trzymać, Panie Orga-
nizatorki ze szkoły w Cedzynie! Do zobaczenia 
za rok !

     
                 Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Radosne śpiewanie
dokończenie ze strony 1

Najlepszy zespół, w grupie starszej, ze szkoły w Leszczynach.

I miejsce, w grupie młodszej, zajęły dziewczęta ze szkoły w Bęczkowie.
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• Wójt gminy Jarosław Królicki i Rada Gminy w Górnie,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Wydawnictwo „Nowa Era” - Dariusz Długoń - dyr. ds. promocji
• Autoryzowana Stacja Obsługi - Cedro Mazur, Marek Adamczak
• Zakład Kamieniarski – Albert Nowak,
• Zakład Kamieniarski – Roman Stańczyk,
• Cukiernia Bieliny – Krzysztof Bęben,
• Ośrodek „Echo” w Cedzynie, kierownik: Stanisław Ciołak.

Sponsorzy festiwalu:

Uczennice ze szkoły w Radlinie wystąpiły w tradycyjnych, świętokrzyskich zapaskach.

Radni: Helena Anioł i Emil Machul oraz sołtys Cedzyny 
Tomasz Tofil obserwują festiwalowe występy.

Dyrektor SP w Bęczkowie  E. Kasperek tym razem 
w roli... fotoreportera.

Najlepszy zespól festiwalu, w grupie starszej, ze szkoły w Leszczynach ze swoim opiekunem S. Wiechem.

Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego, jako instytucja zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007 – 2013, ogłosiła nabór „fi szek” pro-
jektowych do wstępnej bazy projektów 
kwalifi kujących się do wsparcia w ramach 
RPO 2007 - 2013 dla:

Osi Priorytetowej nr 3: Podniesienie jakości 
systemu komunikacyjnego regionu

•  Działania:
3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym 
i ponadregionalnym (159,7 mln euro)

3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 
komunikacyjnej (43,5 mln euro)

Osi Priorytetowej nr 4: Rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska i energetycznej

•  Działania:
4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej (50,8 mln euro)
4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej (36,3 mln 
euro)

Osi Priorytetowej nr 5: Wzrost jakości 
infrastruktury społecznej oraz inwestycje 
w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę

•  Działania:
5.2 Podniesienie jakości usług publicznych 

poprzez wspieranie placówek edukacyjnych 
i kulturalnych (29 mln euro)

5.3 Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa 
kulturowego, turystyki i sportu  (29 mln euro).

 Gmina Górno przygotowuje „fi szki” dla nastę-
pujących inwestycji:
- budowa dróg gminnych ( są już pozwolenia na 

budowę),
- kontynuacja kanalizacji pozostałych sołectw,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cedzynie,
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Górnie, 

z pomieszczeniami dla domu kultury,
- Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Ce-

dzynie,
- Adaptacja budynku po mleczarni w Radlinie na 

Centrum Informacji Turystycznej.

Od redakcji: Dużo się ostatnio mówi o olbrzy-
mich środkach unijnych, które  w latach 2007 
– 2013  zostaną przeznaczone na inwestycje w 
Polsce, w tym także w naszym regionie. Głębsza 
analiza potrzeb inwestycyjnych  wskazuje, że te 
„olbrzymie” pieniądze  nie pokryją nawet naj-
pilniejszych inwestycji, związanych np. z infra-
strukturą komunalną. Np. Starostwo Powiatowe 
w Kielcach ma otrzymać w tym okresie... 30 mln 
zł na drogi, co w przeliczeniu na poszczególne lata 
daje kwotę ok. 5 – 6 mln zł na rok.  Tymczasem na 
realizację czeka 27 projektów, na które potrzeba 
dwa razy tyle środków. Z  otrzymanych pieniędzy  
- informuje starosta powiatu - można będzie zre-
alizować... 3 – 4 projekty.

Nie łudźmy się więc, że wszystkie  wnioski 
naszej gminy o dofi nansowanie inwestycji środ-
kami unijnymi zostaną uwzględnione. Niechby 
przyjęto trzy... 

(J.)

Nie łudźmy się...

Z dużej, unijnej chmury
mały deszcz



w y b u d o -
wała m.in. 
oczyszczal-
nię ście-
ków oraz 
k i l o m e t r y 
kanalizacji 
i dróg. Jest 
to tym bar-
dziej cenne, 
że nasz 
region – jak 
pisze „GP” 
– „należy 
do najbied-
niejszych w 
Polsce i całej 
Unii Europejskiej. Choć leży w centrum kraju, mię-
dzy takimi ośrodkami jak: Warszawa, Kraków czy 
Łódź, to poziom życia zbliżony jest regionów tzw. 
Ściany Wschodniej. Gdy do tego dołożymy jeden 

z najniższych dochodów na jednego mieszkańca 
w skali całego kraju (w 2004 r. wyniósł on 615,5 zł 
przy średniej krajowej 735 zł), kształtuje się obraz 
regionu, który powinien ostro wziąć się za nadga-
nianie reszty kraju”.

Monika Niewinowska z Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego tak charakteryzuje nasz region: 
„Chcieć, to móc – województwo świętokrzyskie 
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Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze „Gołoborza”, gmina Górno znalazła 
się na III miejscu w regionie świętokrzyskim, w rankingu „Gazety Prawnej”: „Euro-
pejska Gmina – Europejskie Miasto”, ustępując jedynie Starachowicom oraz Oleśnicy. 
Dyplom z okazji tego wyróżnienia odebrał wójt gminy Jarosław Królicki, w Collegium 
Maximum” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach, 13 kwietnia br., odbył się II 
Wojewódzki Festiwal Piosenki Żołnier-
skiej i Partyzanckiej, w którym wzięło 
udział kilkudziesięciu wykonawców z ca-
łego regionu świętokrzyskiego.

Milo nam poinformować, iż biorące udział 
w festiwalu uczennice Szkoły Podstawowej w 
Leszczynach: Magda Mazur, Natalia Iwań-
ska, Kasia Kobiec, Ania Jędrzejewska, Anita 
Gil i Marysia Sańpruch zdobyły III miejsce, 
wykonując piosenkę  „Biały Krzyż” – znany 
przebój Seweryna Krajewskiego, wykonywany 
przez „Czerwone Gitary”.

Laureatki przygotował nauczyciel muzyki 
– Sławomir Wiech.

Wyśpiewany
sukces

Kolejne posesje w gminie otrzymują 
dobrodziejstwo XX wieku: kanalizację. 
Ponad 50 gospodarstw zostało ostatnio 
podłączonych do kanalizacji w Radlinie.

Docelowo projekt przewiduje podłączenie 
300 posesji w tej wsi, co nastąpi w najbliższej 
przyszłości.  Przypominamy,  że aby zostać 
przyłączonym do sieci kanalizacji w gminie, 
należy zgłosić się do Zakładu Usług Komu-
nalnych w Górnie, który wydaje warunki 
przyłączenia oraz dokonuje podłączenia – po 
opłaceniu określonej stawki.

Tymczasem do gminy wpływają kolejne 
wnioski właścicieli posesji, których nie ujęto 
w projekcie, ponieważ na etapie projekto-
wania ich domów jeszcze nie było lub nie 
wyrazili zgody na ujęcie ich w tym projekcie. 
Te osoby nie będą mogły teraz skorzystać 
z kanalizacji. Trzeba będzie bowiem dopro-
jektować nowe podłączenia, co związane jest 
z odpowiednimi kosztami. Bliższych infor-
macji na ten temat udziela ZUK.

(J.)

Kanalizacja dla 
300 posesji

W Radlinie

L.p Gmina
Liczba 

ludności, 
w tys.

Dofinan z 
UE,

w tys. zł

Liczba 
projekt.

Suma 
pkt.

Restruktu
-ryzacja sektora 

żywności
i obszarów wiejskich,

w tys. zł

Wzrost konkuren
-cyjności
przeds.
w tys. zł

ZPOOR
w tys.zł

Fund. Spój-
ności

51405,9
1.

Staracho-
-wice

53,3 56511,1 23 1393,46 10,9 3944,7 1149,7

2. Oleśnica 4,0 10428,0 5 1367,71 61,7 0,0 10366,3 0

3 Górno 12,9 18015,4 15 790,35 340,3 840,0 16835,1 0

Górno w czołówce !
Ranking „Gazety Prawnej”: „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”

Jest to duże wyróżnienie dla naszej gminy i 
warto poświęcić mu nieco więcej miejsca:

Jak powstał ranking ? Jak pisze „Gazeta 
Prawna” z 18 kwietnia br., gdzie regionowi świę-
tokrzyskiemu poświęcono całą wkładkę, „ranking 
sporządzony został na podstawie zbieranych przez 
Ministerstwo Rozwoju regionalnego informacji o 
wartości umów o dofi nansowanie, podpisanych 
z Unią Europejską przez administracje rządową, 
instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe 
oraz przedsiębiorstwa. Dokumentacja obejmuje 
stan na koniec czerwca 2006 r. Decydująca o ko-
lejności punktacja jest sumą ważoną trzech mier-
ników: wartości umów w relacji do liczby miesz-
kańców,  wartości przeciętnego projektu unijnego 
oraz liczby projektów przypadających na 1 tysiąc 
mieszkańców miasta lub gminy. Preferowana była 
wartość wielkość projektów. Zastosowano wspólna 
punktacje dla całego kraju.”.

A oto fragment tabeli, zawierającej wartość do-
fi nansowania z UE w tys. złotych, w programach:

Na dalszych miejscach, wg. tych kryteriów, 
uplasowały się takie gminy i miasta, jak: Kije 
– miejsce 4, Szydłów – 5, Morawica – 6, Kielce 
– 7, Wiślica – 8, Łubnice – 9 i Wąchock – 10.

Trzecie miejsce wystawia naszej gminie jak 
najlepsze świadectwo w skutecznym ubieganiu 
się o środki unijne. Gmina Górno uzyskała ich, do 
końca czerwca 2006 r. – 18.015,4 tys. zł, za które 

zdaje się potwierdzać tę maksymę. Mimo że jest 
jednym z najbiedniejszych regionów naszego 
kraju, dosyć sprawnie wykorzystuje szansę, jaką 
stanowią fundusze unijne. Środki, przyznane w 
ramach programu rozwoju regionalnego, wydaje 
się w nim wzorowo. Oznacza to, że projekty są 
realizowane sprawnie i szybko, co - niestety - nie 
jest normą...”

To miło usłyszeć takie słowa, tym bardziej, 
jeżeli dotyczą one w dużej mierze także i naszej 
gminy. Jak z tego wynika, wzięliśmy się „ostro za 
nadganianie reszty kraju”. I tak trzymać !

Na zdjęciu: Wójt naszej gminy w gronie wy-
różnionych włodarzy miast i gmin.



GO£OBORZE20.05 - 20.06. 2007 r. 7

Pożytecznie i relaksowo
Spotkanie wójtów pow. kieleckiego

W Gminnym Ośrodku Kultury w Strawczynie, 17 kwietnia br., odbyło się inaugu-
racyjne spotkanie burmistrzów i wójtów pow. kieleckiego z władzami powiatu, repre-
zentowanymi m.in. przez starostę Zenona Janusa. W spotkaniu uczestniczyli również: 
marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas z przedstawicielami niektórych depar-
tamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wicewojewoda świętokrzyski Lech Janiszew-
ski. 

W spotkaniu uczestniczył także wójt 
naszej gminy Jarosław Królicki.

Witając gości, wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk wyraził zadowolenie, że 
może być gospodarzem pierwszego spo-
tkania gospodarzy gmin pow. kieleckiego 
oraz nakreślił cele tej inicjatywy. Główne 
z nich, to: integracja, wymiana doświadczeń, 
zwłaszcza w pozyskiwaniu środków unijnych 
oraz możliwość bliższego poznania gmin w 
naszym regionie.

Podczas obrad omówione zostały spra-
wy związane z rozwojem regionalnym oraz 
podziałem środków pomocowych na lata 
2007-2013. Marszałek woj. świętokrzyskie-
go Adam Jarubas przybliżył burmistrzom 
oraz wójtom na jakim etapie znajduje się 
region świętokrzyski w pozyskiwaniu 
środków unijnych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Temat ten 
rozszerzyła wicedyrektor Departamentu 
Funduszy Strukturalnych Irena Sochacka: 
16 kwietnia br. rozpoczął się nabór „fi szek” 
projektowych do wstępnej bazy projektów, 
kwalifi kujących się do wsparcia z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 
Samorządy mogą składać dokumenty do 
końca maja. Nabór dotyczy przedsięwzięć 
z zakresu: podniesienia jakości systemu 
komunikacyjnego regionu, rozwoju infra-
struktury ochrony środowiska i energe-
tycznej oraz wzrostu jakości infrastruktury 
społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo 
kulturowe, sport i turystykę, czyli projektów 
z osi priorytetowych 3, 4 i 5 w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.  Bliższe 
informacje na temat naboru można znaleźć 
na stronie:www.rozwoj-swiętokrzyskie.pl
         W trakcie spotkania przedstawiciele po-
szczególnych gmin zadawali przedstawicie-
lom władz wojewódzkich oraz powiatowych 
pytania szczegółowe, dotyczące  ich terenu, 
funkcjonowania lokalnych grup działania, 
czy wykorzystania środków jednocześnie z 
RPO i PROW. 

Wójt Jarosław Królicki podkreślił, że 
dobrze zrobiły te gminy, które wcześniej 
zabrały się za modernizacje i budowy dróg 
na swoim terenie, jak np. Górno. Dziś już 
wiadomo bowiem, że obiecywane środki z 
Unii Europejskiej na ten cel, to sprawa nie-
zbyt pewna...

Sporo pytań dotyczyło także budowy, 

modernizacji i remontów dróg powiatowych  
przebiegających przez gminy. 

Odpowiadając na te pytania, starosta 
powiatowy Zenon Janus nie dostarczył zbyt 
wiele optymizmu: - Już wiadomo - powie-
dział - iż powiat otrzyma do roku 2013 ok. 
30 milionów złotych na wszystkie inwestycje 
drogowe, co daje ok.6 mln zł na rok. Tymcza-
sem na realizację czeka 27 złożonych projek-
tów, opiewających na sumę dwukrotnie wyż-
szą. Jeśli w ramach tych środków uda nam się 
zrealizować 3 - 4 zadania, to będzie wszystko 
na to co nas stać...- stwierdził starosta.

W tej sytuacji zgłoszono wniosek, by 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
jak najszybciej uruchomił fundusz pożycz-
kowy na budowę i modernizację dróg, bo 

z funduszy unijnych załatwi się tylko niektó-
re wnioski z gmin...

Zenon Janus poinformował także o ini-
cjatywie zmierzającej do poprawy obsługi 
interesantów w sprawach komunikacyjnych. 
W tym celu na terenie powiatu – w niektó-
rych gminach, m.in. w Strawczynie, powoła 
się fi lie Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego dla kilku sąsiednich gmin. 
Pozwoli to na znaczne rozładowanie tłoku 
w kieleckim wydziale komunikacyjnym.

Po części roboczej uczestnicy spotkania 
zostali zaproszeni przez wójta gminy Straw-
czyn do zwiedzenia Muzeum Sienkiewicza w 
Oblęgorku oraz na grilla na Górze Sieniow-
skiej, z której podziwiano piękną panoramę 
naszego regionu. Goście byli bardzo zadowo-
leni z pobytu, chwalili inicjatywę i postano-
wili kontynuować te spotkania. (Kos.)

Na zdjęciu: Wójt J. Królicki na spotka-
niu w Strawczynie.

Z udziałem 57 delegatów, reprezen-
tujących całą, wojewódzką społeczność 
strażaków – ochotników, a konkretnie: 878 
jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym 
185 należących do Krajowego Systemu Ra-
towniczo - Gaśniczego, obradowało 5 maja 
br., w szkole, w Kostomłotach, na II Zjeździe 
Wojewódzkim Związku OSP w Kielcach.

Obrady otworzył prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Związku OSP w Kielcach, poseł Mirosław 
Pawlak, witając uczestników zjazdu oraz jego 
zacnych gości, m.in.: prezesa Zarządu Głównego 
Związku OSP, posła Waldemara Pawlaka, po-
słów na Sejm RP: Krzysztofa Lipca, Henryka 
Milcarza, Andrzeja Pałysa, marszałka woj. świę-
tokrzyskiego Adama Jarubasa oraz wojewodę 
świętokrzyskiego Grzegorza Banasia.

Delegatem strażaków – ochotników z gminy 
Górno na zjazd był komendant gminny OSP 
w Stanisław Synowiec. 

Prezes ZW ZOSP M. Pawlak przedstawił 
sprawozdanie z pięcioletniej działalności OSP, 
podkreślając jej systematyczny rozwój, zarówno 
pod względem wyszkolenia, jak i  wyposażenia 
jednostek w sprzęt specjalistyczny.

- Podsumowując 5-letnią kadencję – mówił 
prezes M. Pawlak – należy stwierdzić, że znacz-
nie wzrosła w tym okresie rola i znaczenie OSP 
w systemie ochrony przeciwpożarowej państwa. 
Ogromna poprawa w wyposażeniu OSP w sprzęt 
i umundurowanie spowodowała zwiększenie sku-
teczności ich działań. 

Goście zjazdu: prezes  OSP Waldemar Pawlak, 
posłowie, marszałek województwa i wojewoda 
świętokrzyski, podkreślali wielką rolę strażaków 
- ochotników w  podnoszeniu poziomu bezpie-
czeństwa i w życiu społecznym. Wszyscy de-
klarowali pomoc tej organizacji, a z okazji Dnia 
Strażaka, przypadającego w dniu ich patrona – św. 
Floriana, złożyli druhom i ich rodzinom serdeczne 
życzenia. 

Zjazd podsumował minioną kadencję, udzielił 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódz-
kiemu oraz wybrał nowe władze. Prezesem ZW 
ZOSP w Kielcach, na nowa kadencję: 2007-2012 
został ponownie druh, poseł Mirosław Pawlak. 

(Kos.)
Na zdjęciu: Delegatem na zjazd z naszej 

gminy był dh Stanisław Synowiec.

Bogu na chwałę, 
ludziom

na pożytek...

II Zjazd Wojewódzki Związku OSP
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Z życia szkół
Dzień Ziemi
21 kwietnia w SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach odbyła się akademia poświęcona obchodom 

Dnia Ziemi. Mogliśmy obejrzeć bajkę pt. „Królewna Śnieżka i Ekoludki”.
   W teatrzyku kukiełkowym brały udział lalki 

wykonane przez dzieci według ich własnej inwen-
cji. Jak na ekologów przystało, wykorzystały tylko 
materiały odpadowe: rolki po papierze toaleto-
wym, skrawki szmatek, puszki po napojach itp. 

   Piosenki w wykonaniu kukiełek zapowiadały 
przebudowę świata na nowo. Lalki zachęcały dzie-
ci do robienia porządków na swoim podwórku, do 
ochrony przyrody i ratowania ziemi przed zanie-
czyszczaniem różnymi odpadami i śmieciami. Dla-
tego z ich ust padały hasła m.in.: „Nigdy nie rzucaj 
z banana skórek i nie zaśmiecaj swoich podwórek”, 
„Niech każdy pamięta o tym, by nie łamać gałęzi 
dla bzdury i psoty”. 

   Na zakończenie dyrektor szkoły M. Pindral 
wyraziła zadowolenie z postawy uczniów, którzy 
chcą przekazać potomnym chociaż skrawek czy-
stej Ziemi, a sami lubią posłuchać śpiewu ptaków, 
podziwiać piękne i pachnące kwiaty, przejrzeć się 
w rzece czystej niby kryształ oraz zdrowo pood-
dychać, czyli innymi słowy pragną żyć z przyrodą 
w zgodzie.

   Tego dnia w szkole zakończyła się zbiórka 
szkła białego, w której wzięło udział 30 osób ze 
społeczności szklonej. Zebrano 2150 kg szkła bia-
łego, za kwotę 344 zł, która będzie przeznaczona 
na założenie rolet w sali przyrodniczej.

 

„Niezapomniani...”
Są w dziejach historii takie daty, o których nie można zapomnieć. Jedna z nich to 1940 r. – kwie-

cień – miesiąc, w którym został założony obóz koncentracyjny w Oświęcimiu – miejscu największej 
zagłady ludzkości.

   W SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
odbyła się uroczysta akademia, w trakcie której 
przybliżono uczniom życie więźniów w obozie w 
Oświęcimiu Muzyka poważna – płynąca z magne-
tofonu – wprowadziła wszystkich zebranych w sali 
gimnastycznej w nastrój powagi i zadumy. Po jej 
wysłuchaniu na scenie pojawili się narratorzy, re-
cytatorzy i „duchy”. Recytatorzy (uczniowie klasy 
VI) ubrani na czarno przedstawili krótko całe życie 
więźnia w Oświęcimiu. 
Duchy (uczennice klasy 
VI) ubrane na biało wyra-
żały uczucia towarzyszące 
przebywającym w obozie 
– „fabryce śmierci”. Na-
tomiast narratorzy (ubrani 
na biało – czarno) oskarża-
li oprawców hitlerowskich 
za ich bestialskie czyny.

   Najpiękniejsza scena 
akademii – pisanie listu do 
matki i opowieść o dzie-
ciach w obozie – wywołała 
wśród zebranych ogromne 
emocje. Recytatorzy pod-
kreślali motyw miłości, 
bez której nie można żyć, 
bo jest się „jak okno wy-

palone”, „jak rozwiany dym”, „jak drzewo z nagła 
powalone”. Narratorzy przybliżyli uczniom postać 
nauczyciela Janusza Korczaka i duchownego Mak-
symiliana Kolbe.

Akademia to oskarżenie skierowane do ludzi, 
którzy wybrali „najwstydliwszą z ludzkich dróg”, 
a zarazem piękna lekcja historii i patriotyzmu.

  
 

Wiwat Maj, Trzeci Maj...
27 kwietnia br., w SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach, odbyła się uroczysta akademia z okazji 

216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –(patrz zdjęcie). O tym, jak doszło do jej ogłoszenia 
opowiedzieli nam uczniowie klasy VI w przedstawieniu teatralnym pt.: „Konstytucja 3 Maja”. 

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem 
sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Narratorzy przedstawili historię, począwszy od 
Konstytucji 3 Maja do III rozbioru Polski, a do-
kładnie historię powołania pierwszej w Europie, 
a drugiej w świecie Konstytucji. Natomiast z ust 
recytatorów dowiedzieliśmy się o dokonaniu wiel-
kiej rzeczy, tj.: 

- o ogłoszeniu Konstytucji,
- o dziejach naprawy państwa podjętej przez 

poetów, pisarzy, publicystów,

- o obozie reformatorskim z królem Stanisła-
wem Augustem Poniatowskim, Hugo Kołłątajem, 
Stanisławem Staszicem, Adamem Czartoryskim 
i Stanisławem Małachowskim na czele.

Wśród recytowanych wierszy nie zabrakło 
„Hymnu do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickie-
go oraz fragmentu „Pana Tadeusza” zaczynającego 
się od słów „Brzmi Polonez Trzeciego Maja”.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani 
w sali zaśpiewali „Witaj majowa jutrzenko”. 

Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej serdecznie 
zapraszają do udziału w konkursie kulinarnym 
„Na potrawę regionalną województwa świętokrzy-
skiego”. 

Jego celem jest identyfi kacja oraz promocja 
typowych dla województwa świętokrzyskiego po-
traw, które mogłyby stać się wizytówką regionu. 
Jest to doskonała okazja, by zaprezentować nasz 
kulinarny dorobek oraz by wypromować miejsca, 
w których potrawy regionalne są serwowane. 

Do udziału w konkursie zapraszamy przede wszyst-
kim stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne, 
koła gospodyń wiejskich, zakłady gastronomiczne, 
obiekty hotelarskie a także osoby indywidualne. Propo-
zycje potraw regionalnych należy przesyłać na specjal-
nie przygotowanych kartach konkursowych do Urzędu 
Marszałkowskiego do 30 czerwca. Spośród wszystkich 
nadesłanych zgłoszeń około 15 potraw przejdzie do II 
etapu konkursu. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi pod-
czas imprezy „Niedziela w Skansenie”, która odbędzie się 
w 9 września na terenie Parku Etnografi cznego w Tokarni. 
Dla zwycięzców przewidziane zostały cenne nagrody, 
a dla fi nalistów – certyfi katy Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego.

Szczegółowy regulamin oraz kartę konkursową 
znajdziecie Państwo na stronie samorządu województwa: 
www.sejmik.kielce.pl oraz stronie Muzeum Wsi Kielec-
kiej: www.mwk.com.pl. 

W Urzędzie Gminy w Górnie, w połowie 
kwietnia br., odbyło się wręczenie medali „Za 
zasługi dla obronności kraju” w uznaniu zasług 
w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej. Srebrne medale 
zasługi otrzymali rodzice, których co najmniej 
trzech synów służyło w wojsku. 

Uhonorowane osoby to: Helena i Eugeniusz 
Aniołowie z Górna, Marianna Białogońska z 
Górna, Kazimiera i Tadeusz Matanina z Woli 
Jachowej, Władysław Sito z Leszczyn oraz Te-
resa Szlufi k z Krajna I.

Z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień 
odznaczenia wręczył major Rusek. Do życzeń 
i gratulacji dołączył się wójt gminy – Jarosław 
Królicki.

Na zdjęciu: Odznaczeni srebrnym medalem 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” wraz z wój-
tem gminy i przedstawicielem WKU.

Za trzech synów 
w wojsku

Medal „Za zasługi dla 
Obronności Kraju”

Konkurs na potrawę 
regionalną


