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Gala w nowej 
strażnicy

85-lecie OSP w Górnie

dokończenie na stronie 4

Dowód serca dla drugiego człowieka...

Uroczyste otwarcie ŚDS w Woli Jachowej

dokończenie na stronie 3

Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp. Kazimierz Ryczan dokonuje 
przecięcia wstęgi na oficjalnym otwarciu Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Woli Jachowej, obok: wicepremier rządu RP
– Przemysław Gosiewski.

Odznaczeni krzyżami zasługi, od lewej: Janina Rubak, Jan Sikora 
i Anna Michalska w towarzystwie: wicemarszałka 

woj. świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałki, wojewody świętokrzyskiego 
Grzegorza Banasia i ks. bp. Kazimierza Ryczana.

Prezes ZW ZOSP w Kielcach, poseł - Mirosław Pawlak, jego zastępca - Ireneusz Żak
dekorują druhów OSP z Górna odznaczeniami strażackimi.

W 1922 roku powstała w Górnie Ochot-
nicza Straż Pożarna, w tym roku mija więc 
85 rocznica powstania tej zacnej jednostki. 
Z tej okazji, 23 września br., w Górnie 
odbyły się uroczystości związane z tym 
jubileuszem.

Przed południem, przed nowo wyre-
montowaną strażnicą w Górnie, zebrały 
się jednostki OSP z całej gminy a ponadto 
zaproszone delegacje OSP w gmin ościen-
nych: Bielin, Niestachowa, Piekoszowa 
i Bodzentyna. Orkiestra strażacka z Dale-
szyc stanęła na czele korowodu, który - z 
gośćmi honorowymi, przy dźwiękach marsza 

Zasady umarzania 
wierzytelności

Wiesław Skalski - zastępcą 
wójta gminy Górno

czytaj na str. 2

Z sesji Rady Gminy

Jeszcze w końcu ub. roku los tych ludzi był bardzo smutny: ze swoimi schorzeniami, 
które ich w różnym stopniu upośledziły, siedzieli w domach, wiodąc nudne, schematycz-
ne życie. Dla ponad 20 nich, w grudniu  ub. roku, los się odmienił – trafi li do „raju na 
ziemi”, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej...



GO£OBORZE2

Zasady umarzania  wierzytelności
Wiesław Skalski 

- zastępcą wójta gminy Górno

Z sesji Rady Gminy

Kilka ważnych uchwał podjęli radni a wójt gminy przedstawił swojego, nowego 
zastępcę Wiesława Skalskiego, wręczając mu nominację na sesji Rady Gminy – 1 paź-
dziernika br.

Obrady otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, witając uczestników sesji z 
wójtem gminy Jarosławem Królickim oraz rad-
nych: Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego - Alfredę 
Zawieruchę - Rubak i Rady Powiatu – Andrzeja 
Michalskiego. Po przyjęciu porządku sesji, przy-
stąpiono do jego realizacji.

Na początku nastąpiła miła ceremonia przed-
stawienia nowego zastępcy wójta i powierzenie 
mu - przez wójta gminy - pełnienia tych obowiąz-
ków. Jest to Wiesław Skalski – na co dzień spe-
cjalista od melioracji oraz odwadniania gruntów. 
Właśnie tymi, przede wszystkim, problemami w 
gminie ma się zająć nowy wicewójt (sylwetkę 
przedstawiamy oddzielnie).

Rada przyjęła następnie kilka ważnych 
uchwał, w sprawach:
- zasad i trybu umarzania wierzytelności oraz 

udzielania innych ulg w spłacaniu tych na-
leżności – chodzi o należności pieniężne, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy 
– Ordynacja podatkowa,

- ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu 
na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego – w gminie utworzono Świę-
tokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
w skład którego weszły obręby geodezyjne: 
Krajno Pierwsze, Krajno Zagórze, Krajno 
Drugie, Krajno Parcele i Górno Parcele.,

- przyjęcia nowego członka do Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich oraz statutu tej orga-
nizacji - nowym członkiem została gmina 
Pawłów,

- nieodpłatnego nabycia dwóch działek (nr 
nr: 673/4 i 674/4) w Bęczkowie – pod drogę 
gminną, za miejscową szkołą.

 Wójt złożył następnie informację o swojej 
działalności między sesjami Rady Gminy: 

- są problemy z odbiorem nowo wybudowanej 
kanalizacji w Radlinie ze względu na jakość 
wykonanych tam robót. Prowadzone są roz-
mowy z wykonawcą, kolejne kontrole zostaną 
przeprowadzone jesienią tego roku oraz wio-
sną 2008 r., 

- wpływa sporo wniosków do wójta w sprawie 
budowy chodników: sytuacja pod tym wzglę-
dem w gminie poprawia się systematycznie

–  wykonywany jest chodnik w Cedzynie, przy 
drodze nr 74 (gmina zapłaciła 30.000 zł za 
koncepcję i projekt odwodnienia), buduje 
się chodnik w Radlinie, przekazano plac pod 
budowę chodnika w Leszczynach. Sporo 
kontrowersji wywołuje ten problem przy 
„małej” pętli świętokrzyskiej” w Krajnie, 
mieszkańcy organizują spotkania z inwesto-
rem, by wprowadzono do projektu brakujące 
części chodników w rejonie szkoły. Inwestor 
– ŚZDW twierdzi, że jest za późno - bo już 
trwają roboty - i obarcza częściowo winą za 
ten stan Urząd Gminy, co – jak twierdzi wójt 
– mija się z prawda, albowiem gmina dyspo-

nuje dokumentami z kilku ostatnich lat, gdzie 
ten temat poruszano. Prawdą też jest, że kiedy 
powstawał projekt budowy „małej pętli”, kil-
ku właścicieli posesji nie chciało udostępnić 
pod tę inwestycję swoich gruntów...

- ostatnio wiele kontrowersji wywołał transport 
dzieci do – i ze szkoły w Krajnie (pisaliśmy 
na ten temat w ostatnim numerze „G”).Osta-
tecznie wójt zgodził się na dodatkowe kursy 
na przewóz dzieci, co jest związane z do-
datkowymi kosztami. Uwzględniono przede 
wszystkim bezpieczeństwo uczniów w związ-
ku z robotami drogowymi w tym rejonie.
Sprawozdanie wójta uzupełnił jego nowy za-

stępca, informując o przedsięwzięciach w gminie 
w zakresie odwodnień.

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos 
zabrali: Mirosław Delekta, Henryk Klimek, 
Edward Waldon, Tomasz Tofi l, mieszkaniec Gór-
na p. Brożyna i Andrzej Michalski, poruszając  
problemy gminy oraz swoich sołectw. Główne 
z nich to: konfl ikt w sprawie budowy chodni-
ków przy „małej pętli” w Krajnie, udrożnienie 
rowu oraz pokrycie odcinka drogi asfaltem w 
Podmąchocicach, odwodnienie drogi gminnej w 
Cedzynie Górze, albowiem woda zalewa posesje 
nr nr: 156 – 158, 160 – 166, organizacja nowej ob-
wodu wyborczego w Cedzynie, bo do Leszczyn 
wyborcom jest za daleko. Do problemów tych 
ustosunkował się wójt gminy oraz pracownicy 
UG: Barbara Raczyńska i Barbara Wołczyk oraz 
przewodniczący rady Jan Sikora.

Radna Sejmiku Alfreda Zawierucha - Rubak 
obiecała wnieść problem budowy chodników 
przy drodze wojewódzkiej w Krajnie na forum 
tego organu samorządowego.

W tej części obrad podziękowano wójtowi za 

pomoc i pieniądze dla potrzeb  ośrodków zdrowia 
w Górnie i Radlinie oraz  za remont fragmentu 
drogi w Podmąchocicach. 

Rada podjęła decyzję, by jej komisje rozpa-
trzyły problem umorzenia należności na rzecz 
gminy jednemu z mieszkańców.

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek „Ak-
tywnej Społeczności” z osiedla domków jedno-
rodzinnych w Górnie o dofi nansowanie budowy 
drogi wewnątrzosiedlowej. Pozytywnie zaopi-
niowano także wniosek Nadleśnictwa Daleszyce 
w sprawie ochrony lasów.

Po wyczerpaniu porządku sesji, obrady zakoń-
czono.                                                J. Kosowski

Ma 54 lata, pochodzi z małopolskiej wsi, 
położonej nieopodal Tarnowa. Maturę zrobił w 
Technikum Melioracji Wodnych w Krakowie, 
pierwsze kroki zawodowe na budowach: Przed-
siębiorstwa Melioracyjnego w Bochni, w Powia-
towym Inspektoracie Melioracji Wodnych w 
Brzesku i Urzędzie Gminy w Borzęcinie. 

Poznawszy przyszłą żonę, studiującą w Kiel-
cach (też Małopolanka), przeniósł się do Kielc: 
pracuje w nieistniejącym już Przedsiębiorstwie 
Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych. 
Podejmuje studia na Politechnice Świętokrzyskiej. 
W roku 1986 rozpoczyna pracę w Rejonowym 
Związku Spółek Wodnych w Kielcach. W 2003 
roku kończy z wyróżnieniem zaoczne studia na 
Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, na wy-
dziale Ekonomii i Administracji, kierunek - Eko-
nomika i Organizacja Przedsiębiorstw.

W czerwcu 2007 roku zatrudnia się w Urzędzie 
Gminy Górno.

Członek Świętokrzyskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Rodzina: żona (WSP Kielce) - nauczycielka 
fi zyki, córka (UJ) - lektor j. angielskiego na jednej 
z krakowskich uczelni, zięć (AE Kraków) - pra-
cownik międzynarodowego konsorcjum fi nanso-
wego, syn (AE Kraków) - informatyk w wielkim 
browarze w Dublinie, synowa (AE Kraków, studia 
podyplomowe w Dublinie) - pracuje w fi rmie ubez-
pieczeniowej w Dublinie.  Wnuk Kacper, lat 5

Wiesław Skalski 
- zastępca wójta

Sesja Rady Gminy w Górnie, wójt Jarosław Królicki wręcza nominację na swojego zastępcę 
Wiesławowi Skalskiemu.
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Na zdjęciach od góry: 
- Goście uroczystości zwiedzają pomieszczenia ŚDS 
 w Woli Jachowej.
- Wójt gminy Jarosław Królicki dokonuje przecięcia wstęgi 
 na uroczystym oddaniu do użytku ŚDS.
- Wstęgę przecina także przewodniczący Rady Gminy 
 Jan Sikora.

Dowód serca dla
drugiego człowieka...

Uroczyste otwarcie ŚDS w Woli Jachowej

dokończenie na stronie 4

Ośrodek, zaadaptowany ze starej szkoły,  jest świetnie wypo-
sażony m.in. w pracownie: plastyczno-techniczną, rehabilitacyjną, 
informatyczną z komputerem, stolarnią, kuchnią, w której wspólnie 
przygotowują posiłki, w pokój relaksowy, w którym mogą odpocząć 
po intensywnych zajęciach praktycznych oraz podczas ćwiczeń na 
sprzęcie rehabilitacyjnym. A ponieważ podopiecznymi domu są tak-
że osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich, zainstalowano 
do dyspozycji specjalną windę.

Dochodzący pensjonariusze sami pomagali w urządzeniu swoje-
go domu: na ścianach wiszą kolorowe makaty, obrazki, kompozycje 
plastyczne, na półkach poustawiano różne pokolorowane przedmioty 
– fl akoniki, butelki, estetycznie wykonane - eksponaty twórczości 
ludowej...

Ten piękny dom podziwiali liczni goście - 12 października br., 
podczas jego ofi cjalnego otwarcia. Gospodarze gminy, którzy za-
biegali o tę potrzebną placówkę: wójt Jarosław Królicki, przewod-
niczący Rady Gminy Jan Sikora oraz jej szefowa Maria Kotomska 
powitali m.in.: ordynariusza Diecezji Kieleckiej – ks. bp. Kazimierza 
Ryczana, wicepremiera rządu RP - Przemysława Gosiewskiego, wo-
jewodę świętokrzyskiego Grzegorza Banasia, wicemarszalka woj. 
świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałkę. Witając zacnych gości, wójt 
gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tej pięknej placówki, życząc jej podopiecznym przeżywania tutaj 
najpiękniejszych chwil swojego życia.

Zanim doszło do ofi cjalnego przecięcia wstęgi, ks. bp. K. Ryczan 
oraz dziekan i proboszcz parafi i w Skorzeszycach Henryk Węgrzyn 
odmówili modlitwę w intencji pensjonariuszy domu. Następnie 
nastąpiło ofi cjalne oddanie do użytku ośrodka i jego poświęcenie. 
Uczestnicy uroczystości zwiedzili dom, podziwiając jego wyposaże-
nie i piękne prace podopiecznych. 

Druga część uroczystości odbyła się w nowej szkole w Woli Ja-
chowej – z przedstawicielami władz spotkani się tutaj ludzie, którzy 
włożyli najwięcej wysiłku w oddanie ŚDS. Wicepremier P. Gosiew-
ski podziękował im wszystkim za ten trud, podkreślając, przy okazji,  
prospołeczną politykę rządu  „państwa solidarnego”.  

- Każda taka placówka – mówił wicepremier – jest miejscem 
rehabilitacji i szansą większego powrotu do zdrowia ludzi spraw-
nych inaczej. Taki dom, to dowód serca dla drugiego człowieka. Po 
obejrzeniu inwestycji, jestem pod jej wrażeniem. Takich ośrodków 
będzie coraz więcej, bowiem rząd podjął ostatnio kolejną decyzję o 
przesunięciu ponad 2 miliardów złotych na opiekę społeczną. Życzę 
podopiecznym domu oraz całemu personelowi ośrodka dobrego sa-
mopoczucia i satysfakcji z wykonywanej pracy...

Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń państwowych 
samorządowcom z naszej gminy, przyznanych przez Prezydenta RP 

Wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś udekorował: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi: Jana Sikorę oraz  Janinę Rubak, zaś Brązowym 
Krzyżem Zasługi – Annę Michalską.  

(Kos.)
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Gala w nowej strażnicy

85-lecie OSP w Górnie

„Gazela” dla OSP
w Górnie

dokończenie na stronie 4

- przeszedł do miejscowego kościoła parafi alne-
go, gdzie odprawiona została msza św. w intencji 
strażaków. Celebrował ją ks. proboszcz Edward 
Kupis.

Główne uroczystości odbyły się w samo po-
łudnie, przy pięknej, słonecznej pogodzie, przed 
strażnicą OSP.  Poprowadził je zastępca prezesa 
Zarządu Gminnego OSP – Walenty Omelaniuk, 
witając na wstępnie gości: prezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku OSP w Kielcach, posła na 
Sejm RP Mirosława Pawlaka, posłankę na Sejm, 
wiceminister pracy i polityki społecznej Halinę 
Olendzką,  starostę powiatu kieleckiego Zenona 
Janusa, komendanta miejskiego PSP w Kielcach 
bryg. Ryszarda Kępińskiego, doradcę marszałka 
woj. świętokrzyskiego Zbigniewa Banaśkiewicza, 
gospodarzy gminy z wójtem Jarosławem Królic-
kim i przewodniczącym Rady Gminy Janem Siko-
rą. Prowadzący uroczystość przedstawił następnie 
rys historyczny oraz dzień dzisiejszy jubilatki: 
mówił o heroicznej walce z pożarami przed wojną, 
kiedy strażacy dysponowali nie zawsze sprawną 
motopompą oraz sprzętem ręcznym, a do pożaru 
jeździło się zaprzęgiem konnym. Wspomniał cięż-
ką służbę w okresie okupacji i stopniowo popra-
wiające się wyposażenie jednostki po wyzwoleniu. 
W 2007 roku SP w Górnie sięgnęła zenitu swoich 
możliwości bojowych i społecznych.

Dzięki własnej, ciężkiej pracy i pomocy 
fi nansowej władz gminnych oraz władz OSP i 
PSP, jednostka należy do najlepiej wyposażonych 

w regionie: dysponuje piękną remizą z garażami, 
stanowiskiem zarządzania kryzysowego w gminie, 
wyposażonym w komputer, sprawną łącznością i 
systemem alarmowym. Należy do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Na jej wyposażeniu 
znajdują się: trzy samochody, nowoczesny sprzęt 
ratownictwa drogowego i medycznego. Jednostka 
zrzesza 35 członków 
czynnych, 9 – hono-
rowych i 12 członków 
Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Więk-
szość, to druhowie bar-
dzo dobrze wyszkoleni, 
gotowi w każdej chwili 
nieść pomoc zagro-
żonym. W ub. roku 
strażacy wyjeżdżali do 
akcji 150, a w tym roku 
– już ponad 110 razy...

W uznaniu tego tru-
du a także społecznych 
wysiłków druhów z 
Górna, przyznano im 
najwyższe odznaczenia 
strażackie: 

Druh Marian Grze-
golec został udekoro-
wany Złotym Znakiem 
Związku, a Stanisław 
Synowiec Medalem 
Honorowym im. Bole-
sława Chomicza.

Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożar-
nictwa” otrzymali: 
Krzysztof Grzegolec, 
Wiesław Grzegolec, 
Zdzisław Grzegolec, 
Franciszek Piotrowski, 
Józef Matanina, Leszek 
Sobieraj i Leszek Anioł, 
Srebry Medal: Marian 
Siarek i Czesław Mu-
rawski, Brązowy Me-
dal: Marcin Siciarski, 
Marek Kałuża, Józef 
Piotrowski, Kazimierz 
Sobieraj, Paweł Stępień 
i Sebastian Murawski.

Odznaką Strażaka 
Wzorowego udekoro-
wano: Łukasza Muraw-
skiego, Marka Anioła, Karola Dybka i Wojciecha 
Frąka. Dekoracji dokonali: prezes ZW ZOSP Miro-
sław Pawlak i jego zastępca – Ireneusz Żak.

Po akcie dekoracji swoje gratulacje i życzenia 
przekazali strażakom goście uroczystości. W tym 
czasie dołączył do ich grona wicepremier Prze-
mysław Gosiewski, który złożył jubilatom gorące 
podziękowania za trudną i ofi arną służbę, pogra-
tulował dorobku oraz życzył dalszych sukcesów  
w tej odpowiedzialnej służbie. 

- Życzę Wam tylu powrotów, co i wyjazdów do 
akcji ratowniczych ! – zakończył gość honorowy 
jubileuszu.

Nastąpił teraz uroczysty moment odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez społe-

czeństwo gminy, wmurowanej we frontową ścianę 
strażnicy. Na tablicy zamieszczono dedykację Jana 
Pawła II: „Niech Bóg pobłogosławi tym, którzy 
ofi arują swoje życie i zdrowie bliźnim, potrzebu-
jącym pomocy”

Następnie ks. proboszcz Edward Kupis po-
święcił nowy nabytek OSP w Górnie – samochód 
ratowniczo-gaśniczy „gazela”. Goście wpisali się 
do Księgi Pamiątkowej” jednostki. Na tym za-
kończyła się część ofi cjalna jubileuszu, po której 
druhowie spotkali się ze swoimi przyjaciółmi oraz 
przedstawicielami władz na uroczystym obiedzie. 

(Kos.)

Nowy nabytek jednostki: samochód ra-
towniczo-gaśniczy „gazela” zakupiony został 
ze środków OSP, przy dużym wsparciu władz 
gminy oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Jak poinformował nas naczelnik OSP w Górnie 
Stanisław Synowiec, jest to nowoczesny pojazd 
bardzo dobrze wyposażony m.in. w: pompę wy-
sokiego ciśnienia, zbiornik na 400 litrów wody, 
sprzęt „holmatro” do ratownictwa drogowego oraz 
zestaw do ratownictwa medycznego. Nowy pojazd 
już się sprawdził w akcjach ratownictwa drogowe-
go i spisuje się na „szóstkę”!

Na zdjęciu: Naczelnik OSP w Górnie Stani-
sław Synowiec przy nowo zakupionej „gazeli”.                                     

(Fot.: J.K.)

Pododdziały OSP w drodze do kościoła
parafialnego w Górnie.

Prezes ZW ZOSP w Kielcach, poseł Mirosław Pawlak 
dekoruje druha Mariana Grzegolca Złotym Znakiem Związku.

Prezes M. Pawlak dekoruje druha Stanisława Synowca Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza.
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Podziękowanie
za nauczycielski trud

Dzień Edukacji Narodowej

Miła uroczystość miała miejsce 16 października br. w Urzędzie Gminy w Górnie: wójt 
Jarosław Królicki zaprosił - z okazji Dnia Edukacji Narodowej - wyróżniających się dy-
rektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy.

Gospodarz gminy, z wielkim szacunkiem, ocenił trud pedagogów w nauczaniu i wychowaniu 
młodego pokolenia, podziękował im za dotychczasową pracę oraz złożył serdeczne życzenia z oka-
zji popularnego święta, jakim jest Dzień Nauczyciela. Miłym akcentem spotkania było wręczenie 
nagród wójta najaktywniejszym nauczycielom w minionym okresie. Otrzymali je dyrektorzy szkół 
podstawowych: w Bęczkowie - Elżbieta Kasperek, Cedzynie - Ewa Krajcarz, Górnie - Hanna Pióro, 
Krajnie - Andrzej Michalski, Woli Jachowej - Jerzy Snopek oraz gimnazjów: w Górnie - Grzegorz 
Niestój i Woli Jachowej - Jolanta Czerwiak. Nagrody otrzymały też nauczycielki: Agata Pałys ze 
Szkoły Podstawowej w Bęczkowie oraz Izabela Kaleta i Anna Dziewięcka z Gimnazjum w Woli 
Jachowej.

Za wysoką ocenę pracy nauczycieli oraz wysiłki na rzecz systematycznego rozwoju oświaty 
w gminie Górno podziękował władzom gminy, na ręce wójta, dyrektor Gimnazjum w Górnie Grze-
gorz Niestój.

Po części ofi cjalnej grono pedagogów rozmawiało – przy kawie i słodyczach – na temat proble-
mów wiejskiej oświaty i sposobów ich rozwiązywania.

W spotkaniu uczestniczyła także kierownik Zespołu Obsługi Szkół w UG – Barbara Raczyń-
ska.

Wart dodać, iż 
dzień wcześniej, na 
uroczystym spotkaniu 
w Kielcach nagrody 
kuratora oświaty otrzy-
mali: Jolanta Czerwiak 
- dyrektor Gimnazjum 
w Woli Jachowej oraz 
Andrzej Michalski - 
dyrektor SP w Krajnie. 
Gratulujemy!

Na zdjęciach: 
Wójt z wyróżnio-
nym dyrektorem SP 
w Woli Jachowej 
Jerzym Snopkiem, 
niżej: zdjęcie rodzin-
ne nagrodzonych 
nauczycieli.

12 października br. w Szkole Podstawowej 
w Woli Jachowej odbyła się niecodzienna 
uroczystość przygotowana przez Samorząd 
Uczniowski i uczniów klasy VI z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

Akademia rozpoczęła się więc od życzeń 
skierowanych do wszystkich. nauczycieli. Pro-
gram uroczystości przygotowany został tak, 
aby zaprezentować wyniki przygotowanego i 
przeprowadzonego wcześniej przez Samorząd 
uczniowskiego plebiscytu pod nazwą  „11 razy 
NAJ…”. Nazwa nawiązywała do 11 kategorii, w 
jakich przeprowadzono wśród uczniów klas IV 
– VI plebiscyt. Cztery pierwsze kategorie doty-
czyły uczniów: najlepsza koleżanka, najlepszy 
kolega, najlepsza uczennica i najlepszy uczeń. 
Kolejna kategoria dotyczyła wyboru najbardziej 
lubianego pracownika obsługi. Następne związane 
były już z nauczycielami. Uczniowie wybrali na-
uczyciela, który prowadzi najzabawniejsze lekcje, 
najbardziej surowego i wymagającego, najbardziej 
sprawiedliwego, najbardziej pobłażliwego, najbar-
dziej skutecznego. Wybrano również nauczyciela 
nauczania początkowego, którego uczniowie naj-
milej wspominają.

Ogłaszaniu każdego wyniku towarzyszyły 
emocje niemal, jak podczas wręczania Oskarów, 
na dużym ekranie można było obejrzeć najpierw 
propozycje, a później nazwiska zwycięzców.

Każdy z wyróżnionych otrzymał wykonane 
przez uczniów specjalnie na tę okoliczność meda-
liony i dyplomy. 

Cała gala przeplatana była występami uczniów 
klasy VI: piosenkami z repertuaru Piotra Rubika 
oraz wesołymi skeczami pokazującymi z przymru-
żeniem oka życie szkoły.

Na zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły 
Jerzy Snopek, który złożył życzenia oraz wręczył 
niektórym pracownikom szkoły okolicznościowe 
nagrody.

Z pewnością impreza na długo pozostanie w 
pamięci, a uczniowski plebiscyt na stałe wejdzie 
do tradycji szkoły.

Na zdjęciu: Kasia Czaja i Dominika Chocół 
(?) z wdziękiem prowadziły akademię z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.    Robert Piotrowski

P.s. Podobne uroczystości odbyły się w po-
zostałych placówkach oświatowych na terenie 
gminy.

Niecodzienna uroczystość
w Woli Jachowej

Uwaga, mieszkańcy !
W związku z opracowaniem „Gminnego 

programu usuwania azbestu”, Urząd Gminy 
w Górnie informuje, że osoby, które planują 
w najbliższym czasie wymianę pokrycia dacho-
wego (eternitu), proszone są o zgłaszanie się do 
Urzędu Gminy, pok. 6 lub tel. (041)30-23-642 
oraz do sołtysów, podając rok inwestycji oraz 
ilość eternitu.         

Termin zgłoszeń upływa z końcem paździer-
nika 2007 r.
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1 milion złotych przeznaczy Samorząd Województwa na „Świętokrzyski Program 
Odnowy Wsi” – jedno z zadań prowadzących do zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich. 

Świętokrzyski Program
Odnowy Wsi

Milion złotych do podziału

Program realizowany będzie w formie kon-
kursu dla organizacji pozarządowych działających 
w sferach: społecznej, kulturowej, rolniczej, 
rekreacyjnej, turystycznej, sportowej, ochrony 
środowiska, o statusie fundacji lub stowarzyszenia 
posiadających osobowość prawną oraz prowadzą-
cych działalność non profi t. Podstawowym założe-
niem „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” 
jest sprzyjanie wszelkim miejscowym inicjatywom 
społecznym, służącym rozwojowi środowisk 
lokalnych. 

Realizacja programu pozwoli na pozyskiwanie 
niezbędnych funduszy na wsparcie i realizację 
przedsięwzięć pomocnych w osiągnięciu następu-
jących celów:
− rozwój i kształtowanie świadomości obywatel-

skiej i kulturowej mieszkańców.
− pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej 

i gospodarczej.
− stworzenie szansy dla realizacji zamierzeń lu-

dzi aktywnych, o nastawieniu prospołecznym.
− utrwalanie wartości środowiska kulturowego 

i przyrodniczego, podniesienie atrakcyjności 

turystycznej wsi z zachowaniem tradycyjnego 
wizerunku wsi.

− budowa wizerunku wsi jako miejsca atrakcyj-
nego dla mieszkańców i turystów.

− odbudowa więzi międzyludzkich służąca 
wspieraniu nowych inicjatyw zmierzających 
do zmian społecznych i gospodarczych.
Cele te obejmują również kierunki działań 

mających na uwadze upowszechnianie wśród spo-
łeczeństwa aktywnego stylu życia, który w konse-
kwencji winien mieć wpływ na poprawę poziomu 
życia społeczeństwa wiejskiego.

Przyznane środki mogą być wykorzystane na 
przedsięwzięcia o charakterze remontowym, in-
westycyjnym oraz promocyjnym, zlokalizowane 
w przestrzeni lub obiektach publicznych na obsza-
rach wiejskich, w szczególności na:
− remont oraz wyposażenie obiektów 

publicznych pełniących funkcje kul-
turalne (świetlice, domy kultury, itp.), 
obiektów sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych oraz infrastruktury towarzy-
szącej.

− tworzenie ścieżek rowerowych, szlaków pie-
szych, placów zabaw, miejsc rekreacji i inte-
gracji, służących do użytku publicznego,

− zakup towarów służących przedsięwzięciom 
związanym z kultywowaniem tradycji społecz-
ności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów 
(np. zakup strojów ludowych, instrumentów 
muzycznych dla miejscowych orkiestr, zespo-
łów muzycznych i świetlicowych, itp.),

− urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, 
parków, skwerów i innych miejsc wypoczyn-
ku,

− zagospodarowanie zbiorników i cieków wod-
nych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki 
miejscowości,

− odnawianie obiektów charakterystycznych dla 
danego regionu i ich adaptacji na cele publicz-
ne,

− remont oraz wyposażanie obiektów przezna-
czonych na cele promocji lokalnych produk-
tów, usług, kultury i sztuki (pawilony i punkty 
wystawowe, sale ekspozycyjne, witryny, itp.),

− odnawianie lub konserwacja lokalnych pomni-
ków historycznych i miejsc pamięci,

− wydawnictwa i działania promocyjne (imprezy 
okazjonalne, kulturalne, sportowe, itp.).
W projekcie uczestniczyć mogą stowarzyszenia 

z terenu województwa świętokrzyskiego w gmi-
nach wiejskich i wiejsko-miejskich z wyłączeniem 
miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Z tere-
nu jednej gminy dofi nansowaniem (w wysokości 
80 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej 
niż 20 tysięcy złotych) objęte mogą być 2 wnioski 
z różnych miejscowości.

Program wejdzie w życie po zatwierdzeniu 
przez radnych Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego. 

W sali konferencyjnej Exbud - Skan-
ska w Kielcach, 19 września br., odbyła 
się wystawa prac Świętokrzyskiej Kuźni 
Pomysłów oraz konferencja poświęcona 
projektom unijnym, realizowanym przez 
Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki 
i Nauk Społecznych oraz  Kuratorium 
Oświaty.

Prace pokazało 50 szkół z regionu święto-
krzyskiego, w tym również Szkoła Podstawowa 
im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie. Zaprezen-
towaliśmy wyroby szydełkowe wykonane przez 
naszych uczniów i nauczycieli na warsztatach 
twórczych. Duże uznanie zwiedzających zdobyły 
obrazy malowane na szkle przez uczniów z koła 
artystycznego. Wystawę zdobiła również gazetka 
wykonana przez członków koła informatycznego.

Impreza rozpoczęła się powitaniem gości 
z całego regionu oraz występami artystycznymi. 
Następnie odbyła się konferencja na temat projek-
tu, w przerwie której wszyscy zwiedzali wystawy 
prac szkolnych.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzy-
mali zaświadczenia i podziękowania oraz zostali 
zaproszeni na następną imprezę, która odbędzie 
się w kwietniu przyszłego roku, na  podsumowanie 
projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów. 

   Jolanta Gałkiewicz 

Doświadczenia
i perspektywy

Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej obchodzili - 6 października br. - po 
raz pierwszy nowe święto z kalendarza imprez szkolnych zaplanowanych na rok szkolny 
2007/2008. Było to Święto Pieczonego Ziemniaka. 

Święto pieczonego ziemniaka 
w Woli Jachowej

Na kilka dni przed planowanym świętem 
młodzież gromadziła na placu obok szkoły 
drewno i patyki. Uzbierał się niezły stosik. 

Zamówiona wcześniej słoneczna pogoda 
nie zawiodła, mimo, że to październik i wła-
śnie w sobotę 6.10 punktualnie o godzinie 
9.00 uroczyście zapalono ognisko, wokół 
którego zebrali się uczniowie, ich rodzice 
oraz dyrektor i nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej. Od razu też rozpoczęła się pyszna 
zabawa. Młodzież śpiewała „ogniskowe” 
piosenki, poszczególne klasy prezentowały 
przygotowane wcześniej pełne humoru, we-
sołe skecze i pląsy.

Równolegle na przyszkolnym boisku 
sportowcy ze starszych klas rozegrali mecz 
piłki nożnej, a sportsmenki na sali gimna-
stycznej mecz piłki siatkowej.

Kiedy już wszyscy zgłodnieli, przystą-
piono do pieczenia najpierw kiełbasek, a na-
stępnie, zgodnie z ideą święta – ziemniaków. 
Pieczyste smakowało jak nigdy.

Impreza była bardzo udaną próbą poka-
zania jak w miłej i serdecznej atmosferze 
można spędzać czas wolny, jak można się 
bawić, jak integrować społeczność lokalną. 
Należy mieć nadzieję, że obchody Święta 
Pieczonego Ziemniaka staną się tradycją 
w Szkole Podstawowej, jak również wśród 
społeczności  Woli Jachowej.
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Bez pozwolenie na budowę mogą być wykonane:
1 Parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 (mierzone po zewnątrz), 

na przykład budynek o wym. 5,0 x 7,0 m,- w zabudowie zagrodowej, jako budynki związane z 
produkcja rolną,

2 Remonty istniejących budynków; przyłącza wody, kanalizacji, 
3 Płyty do składania obornika,
4 Zbiorniki na gnojówkę lub gnojowice o pojemności do 25 m3,

5 Silosy o pojemności do 30m3 i wysokości do 4,5 m,
6 Suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2,

7 Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3  na dobę
Wymagane jest zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Zgłoszenie jest ważne 2 lata, od 

zgłoszeń nie pobiera się opłaty skarbowej.

Odległości zbiorników na gnojówkę i gnojowice:
8 od studni – 15m
9 od okien i drzwi sąsiednich budynków mieszkalnych – 15 m
10 od magazynów środków  spożywczych – 15 m
11 od budynków magazynowych
12 od silosów na zboże i pasze – 5 m
13 od silosów na kiszonki – 10 m
14 od granicy działki – 4 m (dopuszcza się budowę przy granicy, gdy zbiornik będzie przylegać na 

działce sąsiedniej ).
Odległości płyt  gnojowych:
15 od studni – 15 m
16 od okien i drzwi sąsiednich budynków mieszkalnych – 30 m
17 od magazynów  środków spożywczych – 50 m
18 od budynków magazynowych ogólnych – 5 m
19 od silosów na zboże – 5 m
20 od silosów na kiszonki – 10 m
21 od granicy działki – 4 m   (dopuszcza się budowę przy granicy, gdy będzie ona przylegać do 

płyty gnojowej na działce sąsiedniej).
Płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę
Dla budowy płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3  należy 

dokonać zgłoszenia na co najmniej  30 dni przed zamierzonym terminem wykonywania robót.
Zgłoszenie jest ważne 2 lata. Od zgłoszeń nie pobiera się opłaty skarbowej. Druki ułatwiające spo-

rządzenie zgłoszenia dostępne są w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.
Zgłoszenie winno zawierać:
- podanie (zgłoszenie),
- oświadczenie o prawie  do dysponowania działką na cele budowlane,
- opis techniczny wykonywania płyty gnojowej lub zbiornika,
- plan sytuacyjny z wkreśleniem obiektu i podaniem odległości od granic 
działki, budynków, studni i innych obiektów wykonany na kopii mapy lub sporządzony prze pro-

jektanta      
Budowa zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności większej niż 25 m3  (jak również 

budowa kilku zbiorników) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
W celu uzyskania pozwolenia należy:
- wystąpić do Urzędu Gminy o decyzję o warunkach zabudowy,
- opracować projekt budowlany przez uprawnionego projektanta,
- wystąpić do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę.

Wszystko o zezwoleniach na budowę

To trzeba wiedzieć

L.p. Miejscowoś X/2007 XI/2007 XI/2007
1 Cedzyna 11 13 13
2 Leszczyny 16 15 18
3 Radlin 18 20 20

4 Krajno I (Zagórze, Wymyślona, Stara 
Wieś, Pogorzele) 25 27 24

5 Krajno II (Południowa, Parcele, Łęki) 30 29 27
6 Bęczków, Podmąchocice 23 22 21
7 Górno (Parcele, Zawada, Bór) 2 2 4
8 Wola Jachowa 4 6 6
9 Skorzeszyce 9 8 11

Harmonogram wywozu śmieci

UWAGA, zakład będzie zabierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na pusty 
worek. Godzina wystawienia worków poza posesję: 7.30.

Unieszkodliwić 
azbest

Warto już zacząć...

Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przekaże środki na zadania związane 
z usuwaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów zawierających azbest (eternit) u 
osób fi zycznych. 

65 tys. zł dotacji ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zostanie przekazanych w tym 
roku na zadania związane z usuwaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów zawierających 
azbest (eternit) u osób fi zycznych. 

Z dotacji skorzystały gminy: Morawica 
(20.000,00 zł) oraz Miedziana Góra, 
Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk (po 
15.000,00 zł). Inicjatywa podjęta przez te 
gminy oraz gminę Piekoszów, zasługuje 
na szczególne uznanie, gdyż na terenie 
powiatu kieleckiego zinwentaryzowanych 
zostało 5.633.963,70 m2 tj. 62.326,80 Mg 
wyrobów zawierających azbest, a największe 
ich skupienie występuje na terenie gminy: 
Chęciny, Piekoszów, Górno i Strawczyn.
  - Mimo, że wyroby nieuszkodzone i w 
dobrym stanie technicznym mogą być 
jeszcze wykorzystywane do 2032 r., to 
jednak powiat podejmuje szereg inicjatyw 
związanych chociażby z informowaniem 
gmin oraz mieszkańców powiatu kieleckiego 
o możliwości pozyskania środków 
fi nansowych z Wojewódzkiego (do 50%), 
Powiatowego (do 40%) czy Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację zadań związanych z 
usuwaniem azbestu – mówi Bogdan Gierada, 
członek Zarządu Powiatu w Kielcach. - 
Środki fi nansowe mogą być przeznaczone 
wyłącznie na utylizację eternitu tj. usuwanie 
(demontaż i transport) oraz unieszkodliwianie 
(składowanie). 

Należy przypuszczać, że w kolejnych 
latach wzrośnie liczba podmiotów 
korzystających z pomocy fi nansowej 
funduszy, ponieważ gminy opracowały, bądź 
są w trakcie opracowywania programów 
usuwania wyrobów zawierających azbest, 
stanowiących podstawę do ubiegania się o 
ww. środki fi nansowe.
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Otrzymaliśmy list od jednej z miesz-
kanek naszej gminy, Ewy Siudajewskiej, 
córki znanej artystki ludowej, niedawno 
zmarłej Anny Kowalskiej. Oto fragmenty 
tego listu:

„Opisuję zdarzenie, które spotkało mnie 
niedawno. W ostatnim czasie byłam w złej 
sytuacji materialnej, ponadto borykałam się 
z wieloma trudnościami. Fakt ten powinien 
być znany właściwie tylko domownikom, ale 
okazało się, że są wokół mnie ludzie, którzy 
obserwowali moje zmagania. Przed zimą 
zmuszona byłam wymienić drzwi balkono-
we, więc zgłosiłam się do fi rmy OKMONT 
w Górnie, gdzie zamówiłam te drzwi. Przy-
wieziono je szybko, zamontowano fachowo a 
na prośbę o wystawienie faktury, właściciele 
odpowiedzieli, że wszystko jest w porządku i 
żebym się nie martwiła. Pieniędzy ode mnie 
nie przyjęto. Była to pomoc nieoceniona...

Uprzejmie proszę o wyrażenie podzię-
kowania właścicielom fi rmy. To dla mnie 
zaszczyt żyć w społeczeństwie, w którym 
ludzie żyją z ludźmi, a nie obok nich...”

 Z poważaniem - Ewa Siudajewska

Ludzie żyją z ludźmi, a nie 
obok nich...

Z listów do redakcji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie jest samodzielną jednostką budżeto-
wą gminy.  

Zadania i obowiązki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOPS realizuje zadania zlecone przez Świę-
tokrzyski Urząd Wojewódzki oraz zadania własne 
gminy. Do zadań zleconych należy:
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne od osób, które nie mają uprawnień 
do ubezpieczenia z innego tytułu,

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną,

-  prowadzenie i rozwój infrastruktury środo-
wiskowych domów samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi,

-  realizacja zadań wynikających z rządowych 
programów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 
społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia,

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 
niezbędnego ubrania cudzoziemcom. 
Zasiłek stały przysługuje:

-  osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, 
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całko-
wicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego od osoby 
samotnie gospodarującej, tj. 477 zł.

-  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, 
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całko-
wicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak 
również dochód na osobę w rodzinie, są niższe 
od kryterium dochodowego w rodzinie, czyli 
351 zł.

Zasady ustalania wysokości zasiłku stałego:
-  w przypadku osoby samotnie gospodarującej 

jest to różnica między kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej, a dochodem 
tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być 
wyższa niż 444 zł. miesięcznie,

-  w przypadku osoby w rodzinie jest to różnica 
między kryterium dochodowym na osobę w ro-
dzinie, a dochodem na osobę w rodzinie, kwota 
zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. 
miesięcznie.
Zadania własne gminy realizowane przez 

GOPS:
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okreso-

wych
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych  

i celowych specjalnych 
-  świadczenie usług opiekuńczych,
-  kierowanie osób do domu pomocy społecznej, 

ustalanie odpłatności i pokrywanie części kosz-
tów utrzymania za pobyt w placówce. 
Panadto ośrodek przyznaje i wypłaca dodatki 

mieszkaniowe
Świadczenia pomocy społecznej przyznawane 

są na podstawie wywiadów środowiskowych (ro-
dzinnych).

Wprawdzie ważność dowodów osobi-
stych przedłużono do końca I kwartału 
2008 roku, to jednak termin składania 
wniosków o ich wyrobienie pozostał ten 
sam – do końca tego roku. Nie warto więc 
czekać z załatwieniem formalności, tym 
bardziej, że kolejka w UG nieco zmalała...

Na wyrobienie dokumentu, od chwili złożenia 
wniosku, trzeba czekać ponad miesiąc, warto się 
więc pośpieszyć, by dowód osobisty, w formacie 
karty kredytowej, otrzymać wcześniej. Trzeba 
wiedzieć, że nie posiadając nowego dokumentu, 
nie można będzie załatwić wielu ważnych spraw, 
np. w banku. Bez niego nie odbierzemy renty czy 
emerytury, nie zdołamy zabrać listu poleconego 
z poczty, nie mówiąc już o otrzymaniu pożyczki 
lub kredytu i załatwieniu jakichkolwiek spraw 
urzędowych.

Wnioski dowodowe, wraz z kompletem do-
kumentów (dwie fotografi e: 3,5 x 4,5 cm, odpis 
skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa, opłata 
w wysokości 30 zł), można składać w Urzędzie 
Gminy w Górnie, od poniedziałku do piątku, w 
godzinach pracy UG. 

Z inicjatywy wójta, w każdą, ostatnią niedzielę 
miesiąca, do końca roku, w godz.: 9.00 – 15.00, w 
Urzędzie Gminy w Górnie, będzie można złożyć 
dokumenty o wyrobienie dowodu osobistego, jak 
również zrobić zdjęcie dowodowe.

Dodajmy też, że wójt zatrudnił dodatkową 
osobę, by ułatwić petentom wymianę dowodu 
osobistego.

Wnioski dowodowe można pobrać w UG, od 
sołtysów oraz ze strony internetowej gminy.

 

Wyrób sobie dowód 
osobisty

Nie czekaj do końca roku


