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Budżet uchwalony
Ponad 30 milionów złotych zostanie wydanych na inwestycje!

Krzysztof Lijewski, zawodnik 
Vive Kielce, mieszkaniec naszej 

gminy znalazł się w gronie najpopu-
larniejszych sportowców wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Gala finałowa 67. Plebiscytu Święto-
krzyskie Gwiazdy Sportu 2018 odbyła się 
1 lutego w Targach Kielce. Zwycięzcą zo-
stał motocyklista enduro Maciej Giemza. 
Mieszkający w naszej gminie Krzysztof 
Lijewski zajął wysokie szóste miejsce. 

Popularny Lijek od 1 lipca 2012 jest 
piłkarzem ręcznym Vive Kielce. Z tym klu-
bem wywalczył już sześć tytułów mistrza 
kraju, sześć Pucharów Polski i wicemi-
strzostwo świata. Lijewski nie jest jedy-
nym znanym sportowcem mieszkającym 
w naszej gminie. Swój dom ma tu również 
jego klubowy kolega Michał Jurecki. 

Rada Gminy przy dwóch głosach 
wstrzymujących się (Cecylii  

Krawczyk i Szymona Gałkiewicza) 
uchwaliła przedstawiony przez wój-
ta budżet na 2019 rok. Na inwestycje 
zarezerwowano kwotę 32 milionów 
złotych. Sprawdziliśmy co powstanie 
w tym roku.

Dochody gminy Górno wyniosą 74 
miliony 311 tysięcy złotych. Z czego do-
chody bieżące to 59 milionów 290 tysię-
cy, a dochody majątkowe 15 milionów 
20 tysięcy złotych. Wydatki wyniosą na-
tomiast 86 milionów 274 tys. zł. Wydatki 
bieżące wyniosą 54 miliony 255 tysięcy, 
a wydatki majątkowe, czyli pieniądze na 
inwestycje to 32 miliony. Planowany defi-
cyt to ponad 11,9 mln zł.

Na KomuNiKaCję publiCzNą 
i GmiNNe iNStytuCje
Radni uchwalili, że deficyt zostanie 

sfinansowany z kredytu i pożyczki, którą 
gmina planuje zaciągnąć w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska. 
W 2019 roku gmina spłaci też zaciągnięte 
wcześniej kredyty i pożyczki w bankach 
w kwocie 2 miliony 800 tysięcy złotych. 
Gmina jak co roku udzieli dotacji celo-
wych dla podległych jej instytucji samo-
rządowych. Łącznie 700 tysięcy złotych 
dotacji otrzymają Gminna Biblioteka Pu-
bliczna i Gminny Ośrodek Kultury. Ponad 
milion 270 tysięcy gmina Górno zapłaci 
Zarządowi Transportu Miejskiego za usłu-
gi komunikacyjne na terenie gminy Górno, 
czyli kursujące tu autobusy miejskie. Za-
bezpieczono też dopłatę do ceny wody.

pieNiądze Na ŻłobeK, 
Halę, boiSKo...
W tegorocznym budżecie zabez-

pieczono pieniądze na budowę żłobka 
w Cedzynie oraz hali sportowej przy 
szkole w Górnie. Wniosek o dofinanso-
wanie tej drugiej inwestycji jest w trak-
cie oceny. Jeśli będzie ona pozytywna, 
budowa obiektu może ruszyć jeszcze 
w tym roku. 

Są także pieniądze na remont boiska 
Orlik i sali gimnastycznej w Radlinie. 

Ponad milion złotych w tegorocznym 

budżecie przeznaczono na rozbudo-
wę szkoły w Leszczynach. Natomiast  
1,2 mln. zł. wydanych zostanie na budo-
wę świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach. 
Są także pieniądze na zagospodarowa-
nie terenu przy zalewie w Cedzynie. 

65 tys. zł wyasygnowano na wykona-
nie odwodnienia Domu Spotkań Miesz-
kańców w Leszczynach.

zdrowie i bezpieCzeńStwo
W tegorocznym budżecie znalazły się 

też pieniądze dla strażaków. 300 tysięcy 
złotych dostanie jednostka OSP w Lesz-
czynach na zakup nowego wozu ratow-
niczo-gaśniczego. 

Uchwalony budżet obejmuje również 
zadania z zakresu opieki zdrowotnej. 
Zabezpieczono w nim kwotę 62 tysięcy 
złotych na wykonanie projektu rozbudo-
wy Ośrodka Zdrowia w Górnie.

iNweStyCje 
w iNfraStruKturę
Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, 

że władze gminy sporą sumę zaplano-
wały na rozbudowę i modernizację in-
frastruktury, między innymi na budowę 
oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach 
oraz kanalizacji na terenie gminy. 

Blisko 5,3 miliona złotych wydanych zo-
stanie na budowę dróg, chodników i ście-
żek rowerowych na terenie naszej gminy.

Wideotransmisje z posiedzeń Rady Gmi-
ny można oglądać na stronie www.gorno.pl 
w zakładce Sesje Rady Gminy - nagrania.

/ap/

Krzysztof lijewski z nagrodą podczas 
gali plebiscytu Świętokrzyskie Gwiaz-
dy Sportu 2018.
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Mieszkaniec naszej 
gminy w gronie  
najpopularniejszych 
sportowców regionu

Niecodzienne zawody 
na stoku w Krajnie
iii edycja imprezy pt. „zjazd na 

byle czym” odbędzie się w 
sobotę 16 stycznia na stoku w Krajnie.

Organizatorzy zapowiadają, że na 
uczestników przygotowali wspaniałe na-
grody. Start o godzinie 20. Dodatkowo 
w tym dniu od ósmej wieczorem do pół-
nocy będzie można szusować za jedyne 
40 złotych. Zapraszamy!
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Woda za groszeuwaga! rusza rekrutacja 
do gminnych przedszkoli
Jeżeli dzieci już uczęszczają do 

przedszkoli i chcą kontynuować wycho-
wanie przedszkolne w przyszłym roku 
szkolnym w dotychczasowym przedszko-
lu, rodzice winni złożyć w tej placówce 
deklarację o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego w roku 2019/2020. 
Deklarację należy złożyć w terminie 7 
dni poprzedzających termin rozpoczęcia 
postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 
18.02.2019 roku. Na pozostałe miejsca 
w przedszkolach przeprowadzone będą 
postępowania rekrutacyjne. W postępo-
waniu rekrutacyjnym do przedszkoli na 
rok szkolny 2019/20 biorą udział dzieci 
3-4-5-6-letnie, zamieszkałe w gminie 
Górno. Wnioski i inne dokumenty można 
pobrać w szkołach.

Nagrody w konkursie  
„Głosu Górna” rozdane
Laureaci konkursu dziennikarskiego 

zorganizowanego przez Gminny Ośro-
dek Kultury, Gminną Bibliotekę Publicz-
ną oraz „Głos Górna” otrzymali nagro-
dy. Dyplomy oraz upominki  rzeczowe 
wręczył zwycięzcom wójt Przemysław 
Łysak podczas gali Gminnego Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek, która odbyła się 
6 stycznia w Bęczkowie. Wszystkim 
laureatom gratulujemy. Artykuł zwy-
cięzcy można było przeczytać w listo-
padowym wydaniu „Głosu Górna”.

uchwalono nowe stawki dopłat do 
wody i odprowadzanych do gmin-

nej kanalizacji ścieków. będziemy płacić 
najmniej w całej polsce, ale czy wszyscy 
będą mogli się cieszyć wodą w kranach?

28 grudnia ub. roku Rada Gminy Górno 
stosunkiem głosów 8 do 7 ustaliła wysokość 
dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków. Do każ-
dego metra sześciennego, czyli tysiąca li-
trów, pobranych z wodociągu przez miesz-
kańca, gmina dopłaci 2,21 zł. Oznacza to, 
że przeciętny Kowalski zapłaci zaledwie 99 
groszy netto za tysiąc litrów wody (1,07 - 
cena brutto - czyli do zapłaty). Podczas tej 
samej sesji podjęto decyzję o zmniejszeniu 
dopłaty do odprowadzanych do kanalizacji 
ścieków na 3,69 zł. Tym samym przecięt-
ny mieszkaniec gminy za metr sześcienny 
ścieków zrzuconych do kanalizacji zapłaci 
4,47 zł netto (4,83 brutto). 

Wójt Przemysław Łysak, oznajmił iż teraz 
z budżetu gminy - czyli mieszkańcy, muszą 
więcej dopłacić do cen wody, żeby była ona 
tańsza. To zwykłe mydlenie oczu. Dodatko-
wo na dopłatę do cen wody trzeba wziąć 
kredyt. Za tą kwotę można by wybudować 
nową studnię - stwierdza. - W naszej gminie 
brakuje wody w okresie letnim. To towar de-
ficytowy. Jest duży jej rozbiór, brak oszczę-
dzania, poszanowania. Wodą z wodociągu 
napełniane są baseniki, podlewane trawniki. 
Co roku są ograniczenia w dostawach. Bu-
dujemy nowe studnie, ale to wszystko jesz-
cze za mało - mówi włodarz gminy. 

- Poza tym już przed podjęciem uchwały 
woda była w naszej gminie chyba najtańsza 
w Polsce - poniżej 2 zł. Na ostatniej, w ubie-
głym roku, sesji klub 8 radnych przegło-
sował obniżkę jej ceny do 0,99 zł za metr 
sześcienny. Kto teraz będzie oszczędzał, 

żeby innym nie brakło? - pyta wójt. - Za to 
również o złotówkę klub 8 radnych podniósł 
cenę za metr sześcienny ścieków. To w 
oczywisty sposób zmniejszy chęć podłą-
czania się do droższej kanalizacji - dodaje.

Grzegorz Ciepiela, kierownik Zakła-
du Usług Komunalnych w Górnie nie ma 
wątpliwości, że obniżka ceny sprawi, że 
za kilka miesięcy wody zacznie brakować. 
Do tej pory rolnicy wykorzystywali własne 
studnie bądź wozili wodę z rzeki, by napoić 
zwierzęta czy podlać rośliny. Komu się to 
będzie teraz opłacało, jeśli za tysiąc litrów 
z wodociągu zapłaci około złotówki. Prze-
cież więcej kosztuje paliwo do ciągnika, 
aby jechać z beczką nad rzekę. Najbar-
dziej ucierpią mieszkańcy wyżej położo-
nych miejscowości. Jeśli ludzie nie będą 
oszczędzać, to po prostu wody zabraknie 
- stwierdza Ciepiela.

Dorota Kot, przewodnicząca Rady Gmi-
ny, tłumaczy że klub radnych, którego jest 
członkiem podejmując uchwałę o dopłatach 
chciał „aby było sprawiedliwie”.

- Zmniejszyliśmy dopłatę do ścieków, 
zatem osoby, które posiadają kanalizację 
zapłacą więcej. Natomiast zmniejszyliśmy 
cenę wody, aby ci, którzy nie mają komfortu 
posiadania kanalizacji i muszą ponosić wy-
sokie koszty wywozu nieczystości beczko-
wozem, mieli po prostu lżej. Chcieliśmy by 
było sprawiedliwie - tłumaczy przewodni-
cząca Kot.

Sołtys Krajna - Cecylia Krawczyk, jest 
optymistką. Ma nadzieję, że wody w jej 
miejscowości nie braknie. - Trzeba tylko coś 
zrobić, żeby ludzie wodą z wodociągu nie 
podlewali pól - stwierdza.

W ubiegłym roku gmina dopłaciła do 
wody 850 tys. zł. W tym roku przewiduje się, 
że będzie to 1 milion 371 tys. zł.

Niezwykły Dzień Seniora w Leszczynach
mieszkańcy leszczyn zgotowa-

li nie lada niespodziankę dla 
swoich seniorów z okazji ich święta. 

Dzieci z przedszkola i klas „0” miej-
scowej szkoły przygotowane przez Mał-
gorzatę Usnarską i Małgorzatę Sokół 
zaprezentowały piękne widowisko pt. 
„Bajki łączą pokolenia”. Nie zabrakło ży-
czeń i tradycyjnego „Sto lat”. Była także 
niespodzianka w postaci dwóch pięk-
nych i smacznych tortów, którymi malu-
chy poczęstowały wszystkich zebranych. 
Następnie seniorzy i goście przeszli do 
remizy, gdzie odbyło się dalsze święto-
wanie. Panie z KGW przygotowały pysz-
ny poczęstunek. Po którym przyszedł 
czas na część artystyczną. Panie z KGW 
bawiły zebranych poezją, skeczami, pio-
senkami oraz licznymi konkursami. Po 

raz pierwszy w tym roku odbył się wybór 
Miss i Mistera Seniorów. Jury w składzie: 
wójt Przemysław Łysak, radny Stanisław 

Anioł i przewodnicząca KGW Barbara 
Kundera wyłoniło zwycięzców, a zostali 
nimi: Janina Siwiec i Jan Kubiec.
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Panele słoneczne dla 
mieszkańców za pół ceny

Gmina rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wyko-
nawcę, który zamontuje 237 instalacji wytwa-

rzających prąd z promieni słonecznych na posesjach 
mieszkańców gminy Górno. Ci, którzy zdecydowali się 
na założenie instalacji, otrzymają unijne dofinansowanie 
w wysokości 60 procent kosztów kwalifikowalnych. Czy-
sta energia zasili ich domy już tego lata.

Podczas ogłoszonego przetargu na realizację zadania 
pn.: Dostawa i montaż 237 mikroinstalacji fotowoltaicznych 
w ramach programu „Odnawialne źródła energii dla miesz-
kańców Gminy Górno” wpłynęły 3 oferty. 

Niedawno wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą. We-
dług zawartych w niej zapisów instalacje wytwarzające prąd 
z promieni słonecznych mają być gotowe do końca listopada 
br. Wszystko jednak wskazuje na to, że mieszkańcy, którzy 
biorą udział w projekcie, będą się cieszyć czystą energią 
jeszcze tego lata. 

Według zaproponowanego przez wykonawcę harmono-
gramu instalacje będą gotowe przed wakacjami - informuje 
Łukasz Papis, inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu 
Gminy Górno.

Osoby, które biorą udział w projekcie skorzystają z dofinan-
sowania unijnego w wysokości 60 procent kosztów wykonania 
instalacji netto.

Grzegorz Michta został kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie

Grzegorz michta cieszy się dużym uznaniem w regionie. został 
m.in. wyróżniony w kategorii animator Kultury w konkursie 
wojewódzkim „jawor u źródeł kultury”.

Grzegorz michta, muzyk, akordeonista, wieloletni 
pracownik, a później dyrektor Społecznej Szkoły 

muzycznej w jędrzejowie został kierownikiem Gminnego 
ośrodka Kultury w Górnie.

Grzegorz Michta ukończył Państwową Szkołę Muzyczną 
I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, na wydziale in-
strumentalnym w klasie akordeonu. Jest absolwentem Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie studiował na 
Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Kierunek: Edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Specjalność: Prowa-
dzenie zespołów muzycznych. Absolwent Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale instru-
mentalnym w klasie akordeonu.

Prowadzi szeroko pojętą działalność pedagogiczną, muzycz-
ną oraz artystyczną. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel 
klasy akordeonu Społecznej Szkoły Muzycznej w Jędrzejowie, 
gdzie otworzył klasę akordeonu guzikowego. W latach 2014 - 
2016 pełnił funkcję dyrektora tej instytucji. W latach 2008 - 2016 
był instruktorem muzycznym i akompaniatorem Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach.

Od kilku lat jest opiekunem muzycznym zespołu Górnianec-
ki oraz KGW Leszczyny, a także instruktorem muzycznym oraz 
współzałożycielem zespołu dziecięcego Górne Nutki.

Jakie cele stawia przed sobą nowy kierownik GOK?
- Chcę, aby gmina Górno rozwijała się pod względem ar-

tystycznym: muzyka, taniec, śpiew, aktorstwo. Chcę, aby Dom 

Kultury oraz świetlice tętniły życiem, a ich pracownicy dokładali 
wszelkich starań angażując wszystkie grupy wiekowe do miłego 
spędzania czasu oraz pomagając w rozwijaniu zainteresowań. Bę-
dziemy wspierać edukacyjnie, organizując zajęcia dokształcające 
z wielu dziedzin nauki dla dzieci, powołując dobrze wykwalifikowa-
ną kadrę pedagogiczną - zapowiada kierownik Michta.
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Rusza budowa świetlicy 
wiejskiej w Skorzeszycach
wójt przemysław łysak pod-

pisał umowę z wykonawcą 
wyłonionym w przetargu na budowę 
świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach. 
obiekt ma być gotowy do końca li-
stopada 2019 roku. powstanie przy 
szkole podstawowej, w miejscu sta-
rego budynku gospodarczego. 

Koszt budowy to 1 milion 105 tysię-
cy złotych. Gmina pozyskała na ten 
cel dofinansowanie w wysokości 500 
tysięcy złotych z programu Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne 
w ramach działania „Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nowy budynek będzie dwukon-
dygnacyjny. Powierzchnia użytkowa 
świetlicy wyniesie ponad 400 metrów 
kwadratowych. Znajdą się w niej dwie 
duże sale oraz kilka małych pomiesz-
czeń biurowych. Łazienki, podobnie jak 
cała pierwsza kondygnacja, zostaną 
dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

W ramach inwestycji zmieni się tak-
że teren wokół obiektu. Istniejący układ 
dróg i chodników zostanie powiększony 
o drogę wewnętrzną wokół projektowa-
nego budynku. Za świetlicą powstaną 
cztery nowe miejsca postojowe (w tym 
jedno dla osób niepełnosprawnych). 
Przy budynku zaprojektowane zosta-
ły trzy nowe latarnie oświetleniowe. 
W południowej części działki, za skar-
pą przeznaczoną do wzmocnienia za-
projektowane zostało boisko do siat-
kówki.

Umowa z wykonawcą budynku, wy-
łonionym w czasie przetargu została 
podpisana 17 stycznia. Kilka dni póź-
niej przekazano wykonawcy teren bu-
dowy. 

Prace mają się rozpocząć nieba-
wem, gdy tylko warunki atmosferyczne 
na to pozwolą. 

Świetlica ma być gotowa do końca 
listopada tego roku. Będzie ona miej-
scem spotkań lokalnej społeczności, 
zebrań Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
lokalnych klubów sportowych. Pracow-
nicy placówki udostępniać będą dzie-
ciom gry i zabawy, prowadzić głośne 
czytanie bajek, a nawet organizować 
pomoc w odrabianiu lekcji.

/ap/

ELEWACJE
skala 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA
wizualizacja świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach.



G ł o s G ó r n a  •  n r  1 (77) •  ST YCZEŃ 2019 5

Nie życz zdrowia. zadbaj o nie!
Świętokrzyskie Centrum onko-

logii w Kielcach zachęca, aby 
panie w ramach postanowień nowo-
rocznych zadbały o swoje zdrowie 
i korzystały z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Na pacjentki, któ-
re wykonają bezpłatną cytologię, 
czekają kobiece upominki i sprzęt 
aGd.

- Chcemy, żeby nasze społeczeń-
stwo zrozumiało, że nasze zdrowie jest 
w naszych rękach. Droga, którą idzie-
my, prowadzi do przebudowy mentalno-
ści i świadomości społecznej. Robimy 
wszystko, żeby przekonać panie, że 
warto wykonywać badania profilaktycz-
ne, bo zaniedbanie swojego zdrowia 
przekłada się na późne wykrywanie no-
wotworów w zaawansowanym stadium   
– mówi profesor Stanisław Góźdź, 
dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii. Wsparte środkami unijnymi 
działania ŚCO już przynoszą efekty: 
mieszkanki województwa świętokrzy-
skiego coraz chętniej korzystają z ba-
dań profilaktycznych.

zbadaj się – rak szyjki macicy to 
podstępny nowotwór

Dr Leszek Smorąg, specjalista gine-
kolog onkolog – kierownik Zakładu Pro-
filaktyki Onkologicznej w Świętokrzy-
skim Centrum Onkologii przypomina, 
że rak szyjki macicy nadal jest groźnym 
nowotworem, ponieważ wciąż zbyt wie-
le pacjentek zgłasza się w zaawanso-
wanym stadium choroby. W 2015 roku 
zaawansowaną postać raka szyjki 
macicy stwierdzono u 77 mieszka-
nek województwa świętokrzyskiego, 
a przedinwazyjną postać choroby u 49. 
Z powodu raka szyjki macicy zmarły 
53 kobiety. - Badaniem pozwalającym 
wykryć nowotwór w stadium początko-

wym, kiedy kobieta nie ma jeszcze żad-
nych objawów choroby, jest cytologia – 
dodaje dr Smorąg.

Cytologia – ważne badanie
Cytologia zwana inaczej wymazem 

z szyjki macicy jest podstawowym i naj-
częściej wykonywanym u kobiet bada-
niem profilaktycznym – wyjaśnia doktor 
Leszek Smorąg. Jest ono proste, ale 
niezwykle ważne. Polega na ocenie 
mikroskopowej komórek nabłonka po-
krywającego część pochwową szyjki 
macicy. - Gdyby każda mieszkanka wo-
jewództwa świętokrzyskiego wykonywa-
ła cytologię regularnie co trzy lata, ko-
biety w naszym regonie nie umierałyby 
na raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy 
nie jest uwarunkowany genetycznie ani 
dziedziczny – podkreśla doktor Smorąg. 

bezpłatne badania cytologiczne 
są przeznaczone dla mieszkanek wo-

jewództwa świętokrzyskiego w wieku 
25 – 59 lat. rejestracja na badania 
pod nr telefonu: 609 99 00 33.

zbadaj się – nagrody i udogodnie-
nia czekają 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 
jako pierwszy szpital w Polsce, zapew-
nia paniom w wieku 25-59 lat:

- bezpłatny dowóz na cytologię do 
ŚCO w Kielcach lub do miejsca stacjo-
nowania cytomammobusa / cytobusa 
oraz powrót do miejsca zamieszkania

- możliwość zorganizowania opie-
ki dla osoby niesamodzielnej (dziecka 
lub osoby z niepełnosprawnościami) na 
czas badania.

Aby zamówić bezpłatny transport na 
cytologię, wystarczy zebrać minimum 5 
uprawnionych do tego badania kobiet 
i zadzwonić na dedykowaną projektowi 
infolinię: 609 99 00 33. – Współpracu-
jemy z zakładami pracy, placówkami 
opiekuńczymi. Wystarczy do nas za-
dzwonić – dodaje dr Leszek Smorąg. 

wszystkie panie, które wykonają 
bezpłatną cytologię w cytobusie, cy-
tomammobusie lub w poradni gine-
kologicznej Świętokrzyskiego Cen-
trum onkologii, otrzymują upominki. 
Na pacjentki, które ułożą najciekaw-
sze hasło zachęcające do profilakty-
ki, czeka w nagrodę sprzęt aGd.

Projekt „Być świadomą kobietą – 
wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy 
poprzez działania zachęcające kobiety 
z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
do badań profilaktycznych” jest dofi-
nansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

/ŚCo/

prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum onkologii w Kielcach.

ŚwiętoKrzySKie CeNtrum oNKoloGii radzi: bądŹ Świadoma

ŚCo zapewnia paniom bezpłatny transport na badania oraz na powrót.
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Ferie bez nudy – na uczniów czekało mnóstwo atrakcji

w zajęciach w Gminnym ośrodku Kultury każdego dnia brało udział wiele dzieci.

uczniowie, którzy w czasie te-
gorocznych ferii nie wyjechali 

na zimowisko mieli sporo atrakcji. 
zajęcia dla nich zorganizował Gmin-
ny ośrodek Kultury oraz szkoły.

W pierwszym tygodniu ferii spory 
wachlarz zajęć zaproponował uczniom 
Gminny Ośrodek Kultury. Dzieci two-
rzyły trójwymiarowe obrazki, robiły 
witraże z bibuły oraz tworzyły naj-
piękniejsze kartki dla babć i dziadków 
z okazji ich święta. 

dzieCi malowały, 
tańCzyły i Śpiewały
Sporym zainteresowaniem cieszyły 

się zajęcia taneczne i wokalne. Cała 
grupa ułożyła słowa piosenki, która to-
warzyszyła uczestnikom do końca fe-
rii. Zajęcia ruchowo-taneczne również 
przysporzyły dzieciom wiele radości. 
GOK nie zapomniał również o star-
szych zabawach, dzieci uczyły się grać 
w różne gry planszowe, układały puz-
zle. Najlepszą zabawą był jednak czas 
na dworze. Śnieżna aura sprawiła, że 
uczniowie mogli budować różnorodne 
figury ze śniegu i rzucać się śnieżkami. 
Nie lada wyczynem było ulepienie po-

nad dwumetrowego bałwana.
Dla miłośników kinematografii pra-

cownicy GOK zorganizowali bajko-
we kino. Oprócz zajęć codziennych, 
w ferie były również zajęcia wokalne 
dla chóru kameralnego Cantus Puellis 
oraz nauka gry na keyboardzie. 

W czasie ferii w zajęciach organizo-
wanych przez GOK brało udział blisko 
50 osób, w wieku od 4 do 17 lat.

NauKa Karate i KloCKi 
leGo

Sporo się działo w czasie ferii w 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Skorzeszycach.

- Zorganizowaliśmy zajęcia z kloc-
kami Lego, dzieci uczyły się sztuki sa-
moobrony z instruktorem karate, były 
także zajęcia taneczne oraz sportowe - 
informuje nauczycielka Joanna Białek.

Ponadto w skorzeszyckiej podsta-
wówce uczniowie mogli pogłębiać swo-
ją wiedzę w czasie zajęć polonistycz-
nych oraz matematycznych.

SeaNSe w KiNie 
dla uCzNiów z GórNa
W czasie ferii w Szkole Podstawowej 

w Górnie zostały zorganizowane dwa  

wyjazdy do kina. Dzieci uczęszczające 
na świetlicę 16 stycznia obejrzały film 
pt. „Sekretny świat kotów”. Natomiast 
w ostatni dzień ferii członkowie ludowe-
go zespołu Górne Nutki obejrzeli film 
pt. „Asteriks i Obeliks - tajemnica ma-
gicznego wywaru”. 

- Wycieczki były bardzo udane, 
a dzieci zadowolone z wyjazdów - za-
pewniają pedagodzy ze szkoły w Gór-
nie.

malowidła Na ŚNieGu
Mimo ferii uczniowie z Woli Ja-

chowej  przychodzili do szkoły, gdzie 
świetnie się bawili na ogrodzonym 
i bezpiecznym terenie podstawówki. 
Wiele frajdy sprawiło im malowanie ob-
razów na śniegu przy pomocy koloro-
wych płynów. Nie mogło się przy tym 
obyć bez bitwy na śnieżki.

w biblioteCe
„W bibliotece ferie spędzamy i zdol-

ności rozwijamy” - to hasło ferii w kraiń-
skiej bibliotece, gdzie było między inny-
mi: czytanie bajek, zimowe malowanie, 
tańce z bałwankami, zimowy teatrzyk, 
lepienie plastelinowych cudaków oraz 
zjeżdżanie ze szkolnej górki na rożnych 

barwne malowidła na śniegu wykonywali uczniowie w woli jachowej. Nie mogło się przy tym obyć bez bitwy na śnieżki.
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Ferie bez nudy – na uczniów czekało mnóstwo atrakcji

w Gminnej bibliotece publicznej było czytanie bajek, zajęcia plastyczne, konkursy i zabawy na śniegu.

„sprzętach”. Można było zdobyć takie 
sprawności, jak: „najlepsza czytaczka”, 
którą została Julia Majewska, „wspa-
niały czytacz”, którym okazał się Ka-
rol Rubak, „zaklinacz liter”, to Kacper 
Sobieraj, „władczyni liter”, to Oliwia 
Gębska , „opowiadacz baśni”, to Michał 
Grzegolec”. Wszystkie dzieci otrzymały 
specjalne odznaki. Jedna z mam za-
proponowała, aby dodać jeszcze jedną 
sprawność, „zmyślacza-opowiadacza”, 

bo najmłodszy uczestnik zajęć Pio-
truś nie umiał wprawdzie czytać, ale 
otwierał książkę i zmyślał bajki na 
poczekaniu rozbawiając wszystkich. 
Oczywiście pani bibliotekarka doceniła 
starania chłopca, być może przyszłe-
go pisarza i podarowała mu książecz-
kę z bajkami. Podczas gdy dzieci były 
zajęte swoimi sprawami, rodzice przy 
kawie dyskutowali na różne tematy. Te-
mat, który wywołał najbardziej ożywio-

na dyskusję, zaproponowała pani Ani-
ta. Panie mogły się również pochwalić 
zdolnościami kulinarnymi. Hitem ferii 
okazały się faworki pani Agnieszki. 
Jury to osoby, które w czasie trwania 
zajęć przychodziły wypożyczyć książki. 
Dzieci były bardzo zadowolone, a i ro-
dzice mieli okazję spotkać się, pody-
skutować, a nawet przypomnieć sobie 
dzieciństwo i pozjeżdżać z górki.

/ap/

w czasie ferii szkole w Skorzeszycach odbywały się lekcje karate oraz zabawy z klockami lego.

uczniowie szkoły w Górnie dwukrotnie wybrali się w czasie ferii do kina.
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Ferie spędzili
w górach

Grupa dzieci i młodzieży - człon-
kowie scholi oraz ministranci 

z parafii w Górnie mieli okazję spę-
dzić tegoroczne ferie w górach. wzięli 
udział w sześciodniowym obozie nar-
ciarskim w rabce-zdroju.

Wyjazd co roku organizuje ksiądz Ma-
riusz Kałka, do niedawna pełniący posłu-
gę jako wikariusz parafii w Górnie, który 
jest diecezjalnym moderatorem liturgicznej 
służby ołtarza. W tym roku grupa z gminy 
Górno spędziła sześć dni w Rabce. Atrak-
cji nie brakowało. Uczestnicy wyjazdu 
mieli zapewnioną opiekę instruktorską na 
stoku, możliwość bezpłatnego korzystania 
ze sprzętu narciarskiego, był prawdziwy 
góralski kulig, a dodatkową atrakcję stano-
wiła wycieczka do Wadowic - rodzinnego 
miasta Karola Wojtyły.

- Wszyscy wrócili wypoczęci, radośni 
i co najważniejsze obyło się bez kontuzji 
podczas nauki jazdy na nartach - informu-
je Waldemar Możdżonek, kierownik wy-
cieczki. Warto zaznaczyć, że opiekunowie 
kolonii zrezygnowali z wynagrodzenia za 
pracę, dzięki czemu koszt wyjazdu dzieci 
i młodzież na ferie był niewielki.

uczestnicy wyjazdu mieli okazję nauczyć 
się jazdy na nartach...

Ośrodek Sabat Krajno turystycznym hitem 
województwa świętokrzyskiego w 2018 r.
park rozrywki i miniatur Sabat Krajno kolejny rok z rzę-

du znalazł się w pierwszej piątce najchętniej odwiedza-
nych przez turystów miejsc w naszym województwie. wynik 
219 tysięcy odwiedzających jest nie lada wyczynem. Co waż-
ne w porównaniu do roku 2017 odnotowano spory wzrost.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Departament 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach, ośrodek Sabat Krajno w 2018 roku odwie-
dziło 219 tysięcy osób. Taki wynik sprawił, że Krajno znalazło się 
na piątym miejscu w województwie. Prym w rankingu najchętniej 
odwiedzanych miejsc przez turystów w naszym regionie wiedzie 
Jura Park w Bałtowie (404 tys. turystów w 2018 r.) oraz klasztor 
na Świętym Krzyżu (340,5 tys. osób). Kolejne miejsca przypadły 
Kompleksowi Świętokrzyska Polana koło Zagnańska (274 tys. 
turystów) oraz Basenom Mineralnym w Solcu-Zdroju (239,7 tys. 
turystów). Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno w tym rankingu 
zajął piąte miejsce z wynikiem 219 tysięcy turystów. Wyprzedził 

tym samym zamek w Chęcinach czy osadę słowiańską w Hucie 
Szklanej. Biorąc pod uwagę dobre warunki narciarskie, w 2019 
roku Sabat Krajno może pobić kolejny rekord.

Stok w Krajnie cieszy się tej zimy sporym zainteresowaniem 
narciarzy.

Rekordowa dotacja 
na naszą edukację
ponad 99 tysięcy euro otrzy-

mała gmina Górno na działa-
nia edukacyjne w ramach programu 
erasmus+. to drugie pod względem 
wielkości dofinansowanie w polsce i 
największe w województwie święto-
krzyskim. 

Przemysław Łysak, wójt gminy Górno 
jest zadowolony z pozyskanej dotacji. 

Projekt gminy Górno nosi nazwę 
„Eduk@cja, innow@cja, integr@cja - 
nowe wyzwania dla gminy Górno”. W 
sumie do Narodowej Agencji programu 
wpłynęło na początku 2018 r. 740 wnio-
sków z całej Polski, z czego dotacje przy-
znano jedynie 159.

Warto dodać, że gmina Górno otrzy-
mała drugie pod względem wielkości 
dofinansowanie w całej Polsce! Suma 
pieniędzy, jaka trafiła do gminy Górno to 
99 tysięcy 508 euro. Większą dotację z 
UE otrzymał tylko powiat ostrowski (woje-
wództwo wielkopolskie). 

Projekt „Eduk@cja - Innow@cja - In-
tegr@cja - nowe wyzwania dla Gminy 
Górno” to międzynarodowe przedsięwzię-
cie edukacyjne, które powstało z inicjaty-
wy władz samorządowych Gminy Górno.

„Człowiek, ale świadomy i wykształco-
ny, to najlepsza inwestycja”- to motto pro-
jektu złożonego przez konsorcjum eduka-

cyjne gminy Górno. Realizację projektu 
zaplanowano na lata 2018 – 2020.

- Mając świadomość, że kompetencje 
językowe, integracja i włączenie społecz-
ne oraz technologie informacyjno-komu-
nikacyjne stają się determinantą współ-
czesnego procesu edukacyjnego oraz 
uwzględniając potrzeby placówek oświa-
towych z terenu gminy Górno postanowi-
liśmy kontynuować i rozwijać współpracę 
z partnerami zagranicznymi w ramach 
programu Erasmus+ - podkreśla wójt 
Przemysław Łysak.

Uczestnikami projektu są dyrekto-
rzy i nauczyciele wszystkich placówek 
z terenu gminy oraz organ prowadzący 
szkoły. 53 osoby skorzystają ze szkoleń 
krajowych i zagranicznych w Portugalii i 
Wielkiej Brytanii doskonaląc swoje umie-
jętności.

Przypomnijmy, że w 2017 roku kon-
sorcjum edukacyjne gminy Górno zakoń-
czyło z sukcesem realizację pierwszego 
międzynarodowego projektu w ramach 
programu Erasmus+. Projekt „Twórczy 
Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w po-
szukiwaniu nowych rozwiązań w eduka-
cji” został nominowany przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową 
Agencję Programu Erasmus+ do ogólno-
polskiej nagrody EDUinspiracje 2017.

GmiNa GórNo
Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - 

nowe wyzwania dla Gminy Górno
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Kolejny sukces 
Górnianecek

w niedzielę, 27 stycznia - ze-
spół Śpiewaczy „Górnia-

necki” pod kierownictwem muzycz-
nym Grzegorza michty zdobył ii 
miejsce podczas gali finałowej XXVi 
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd 
i pastorałek we włoszczowie. 

Gala Finałowa we Włoszczowie była 
ostatnim etapem XXVI Świętokrzyskie-
go Konkursu Kolęd i Pastorałek. 20 
stycznia odbyły się preselekcje konkur-
su – Przegląd XXVI Świętokrzyskiego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek w Jędrze-
jowie, na którym wystąpiły trzy zespoły 
z naszej gminy: Zespół Śpiewaczy „Gór-

nianecki”, KGW Leszczyny oraz KGW 
„Ekobabki” z Cedzyny. Do ostatniego 
etapu zakwalifikowały się dwa pierwsze 
zespoły, zaś na podium stanęły nieza-
stąpione Górnianecki. 

To jednak nie jedyny ich sukces 
w czasie ostatnich kilku tygodni.

Górnianecki zdobyły trzecie miejsce 
w kategorii Zespoły Ludowe podczas 12. 
edycji Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek.

Nasz zespół odebrał nagrodę 29 
grudnia w kościele pod wezwaniem 
św. Stanisława, Biskupa i Męczennika 
w Kielcach.

zespół Górnianecki podczas finału Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i pastorałek.

Bęczkowianie wystąpili  
w Kielcach dla Orkiestry

13 stycznia odbył się 27. finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. jak co roku 
w akcję włączył się zespół pieśni i tańca bęczkowianie, który na wspólnej scenie 
powiatu Kieleckiego i urzędu marszałkowskiego zagrał wspaniały koncert. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Górnie zaprasza wszystkie trzylatki 
do odwiedzania bibliotek działających 
na terenie gminy i wzięcia udziału w pro-
jekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek”. 
Wszystkie dzieci urodzone w 2016 roku, 
które zgłoszą się do biblioteki, otrzyma-
ją kolorowe wyprawki czytelnicze, karty 
do kolekcjonowania naklejek za wypoży-
czanie książek oraz dyplomy.

Mała książka  
- wielki człowiek 
w bibliotece

Nowości  
wydawnicze  
trafiły do naszych 
wypożyczalni

w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy program rozwoju Czytel-
nictwa” priorytet 1 - zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicz-
nych Gminna biblioteka publiczna 
w Górnie  otrzymała w 2018 roku  
8 050, 00 zł na zakup książek.

- Pozyskana kwota pozwoliła na za-
kup 415 woluminów do wszystkich biblio-
tek na terenie gminy Górno - informuje 
Halina Dziedzic, kierownik Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Górnie. - Tema-
tyka zakupionych książek jest bardzo 
różnorodna - od literatury pięknej dla 
dzieci, młodzieży i dla dorosłych aż po 
książki popularnonaukowe z różnych 
dziedzin wiedzy. Przy zakupie książek 
uwzględnialiśmy przede wszystkim za-
potrzebowania i oczekiwania czytelni-
ków naszych bibliotek - dodaje kierownik 
Dziedzic.

W związku z otrzymaniem tej dotacji 
wzrosła zarówno ilość jak i wartość księ-
gozbiorów w wypożyczalniach.
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6. stycznia w kościele parafial-
nym w bęczkowie odbyła się 

Gala finałowa iii Gminnego przeglą-
du Kolęd i pastorałek. 

Tradycyjnie galę rozpoczął występ 
Gminnej Orkiestry Dętej. Po nim nastą-
piło wręczenie nagród i statuetek oraz 
koncert laureatów, których nazwiska 
prezentujemy poniżej.

Kategoria: Soliści-wokaliści 4-6 lat
I miejsce – Klaudia Kaleta – „Kolęda 

na dzwoneczkach”
Kategoria: Soliści-wokaliści 7-9 lat
I miejsce – Michał Bąk – „Pastuszek 

bosy”
II miejsce – Filip Satro 
III miejsce – Roksana Kwiatkowska 
Kategoria: Soliści-wokaliści 10-12 lat

I miejsce – Amelia Rudzka „Kolęda 
Maryi”

II miejsce – Stanisław Kaleta           
II miejsce – Oliwia Salwa 
III miejsce – Wojciech Kaleta
III miejsce – Kacper Bąk
Kategoria: Soliści-wokaliści powy-

żej 13 r.ż.
I miejsce – Patrycja Wojciechowska – 

„Mario czy Ty wiesz”
Nagroda specjalna za najlepszą 

interpretację w kategorii pow. 13. r.ż. 
– Karolina Mochocka – „Kolęda dla nie-
obecnych”

Kategoria: zespoły Szkolne
I miejsce – Kwartet ze Skorzeszyc 

„Jam jest dudka”
Kategoria: zespoły Chóralne

I miejsce – Chór Kameralny Cantus 
Puellis – „W dzień Bożego Narodzenia”

Kategoria: Soliści-instrumentaliści
I miejsce – Stanisław Kaleta 
Kategoria: zespoły ludowe
Nagroda Grand Prix 2018 – Koło Go-

spodyń Wiejskich z Leszczyn – „Żeń, że 
wołki żeń”

I miejsce – Zespół Śpiwaczy Górnia-
necki – „Judzką krainę noc okryła”

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 
„Ekobabki” z Cedzyny – „Przybieżeli do 
Betlejem”

III miejsce – Gminne Koło Gospoda-
rzy –„Anieli weseli”

III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca 
Bęczkowianie – „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”

Nasi mistrzowie kolęd

zwycięzcy w kategorii soliści - wokaliści. zdobywczynie Grand prix - KGw leszczynianki.

Piękna tradycja kultywowana w szkołach
tradycja wystawiania jasełek 

jest jednym z piękniejszych ele-
mentów świętowania bożego Naro-
dzenia. Historia narodzenia pańskie-
go prezentowana była we wszystkich 
szkołach naszej gminy. 

Zobaczyć można było nie tylko kunszt 
aktorów, również piękne stroje i sta-
rannie wykonaną scenografię. Często 
u boku młodych aktorów występowali 
dorośli. Prezentujemy krótki fotoreportaż 
z jasełek w naszej gminie. jasełka szkole w Cedzynie.

w leszczynach wystąpiły dzieci i panie z Koła Gospodyń wiejskich. jasełka w szkole w Górnie.

jasełka w ŚdS w woli jachowej.
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warto być przedsiębiorczym, 
czyli co nam daje własna firma?
Kto z nas nie marzy o idealnej 

pracy, w której będzie robił to, co 
lubi, realizował własne pomysły za 
godziwą pensję, a to wszystko w ela-
stycznych godzinach i bez stojącego 
nad głową szefa? w rzeczywistości 
o osiągnięcie takiego ideału jest 
trudno. Najbardziej przybliżyć jed-
nak do niego może założenie działal-
ności gospodarczej.

Własna firma to ogromna odpowie-
dzialność, ale i satysfakcja z realizacji 
swojego pomysłu na biznes na warun-
kach nam odpowiadających. Jej prowa-
dzenie wiąże się z większą elastyczno-
ścią niż praca na etacie i daje również 
niedostępne dla pracowników możliwo-
ści zwiększenia zysków.

wybór doGodNej 
formy opodatKowaNia
Przedsiębiorca, który zakłada dzia-

łalność gospodarczą, może wybrać 
najbardziej korzystną dla siebie formę 
opodatkowania dochodu. Nie musi to 
być, tak jak w przypadku pracowników 
zatrudnionych na etacie, opodatkowa-
nie na zasadach ogólnych z dwiema 
stawkami podatkowymi: 18 proc. dla 
rocznego dochodu w wysokości nie 
wyższej bądź równej 85 528 zł i 32 
proc. dla rocznego dochodu przekra-
czającego tę kwotę. Przedsiębiorcy, 
oprócz tej formy opodatkowania, mają 
jeszcze do wyboru kartę podatkową, 
ryczałt ewidencjonowany oraz podatek 
liniowy. Wybór tego ostatniego pozwala 
niezależnie od wysokości rocznego do-
chodu korzystać ze stałej stawki podat-
ku w wysokości 19 proc.

moŻliwoŚć obNiŻeNia 
podatKu doCHodoweGo
Osoby samozatrudnione mają rów-

nież możliwość obniżenia wysokości 
podatku dochodowego. Mogą zaliczyć 
wydatki ponoszone w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, np. 
zakup i użytkowanie samochodu służ-
bowego czy sprzętu elektronicznego, 
do kosztów uzyskania przychodów, co 
obniża ich dochód, a w konsekwencji 
i zmniejsza kwotę podatku do zapłace-
nia.

odliCzaNie Vat
Założenie własnej firmy daje tak-

że możliwość zarejestrowania się jako 
czynny podatnik VAT. Dzięki temu moż-
na odliczyć VAT (czyli pomniejszyć na-
leżny VAT, który przedsiębiorca musi 

odprowadzić do urzędu skarbowego) 
od wszystkich usług i towarów nabytych 
na potrzeby działalności gospodarczej.

NiŻSze SKładKi zuS
Samozatrudnieni odprowadzają 

składki do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w wysokości niezależnej od 
dochodu, nie wzrastają więc one, gdy 
zarobią więcej. Dodatkowo osoby do-
piero startujące z własną firmą przez 
pierwsze 24 miesiące od założenia 
działalności gospodarczej mają pra-
wo odprowadzać składki (emerytalne, 
rentowe, wypadkowe i zdrowotne) od 
niższej podstawy. Wynosi ona 30 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie 
muszą płacić składek na ubezpiecze-
nie chorobowe ani składek na Fundusz 
Pracy. 

Od 30 kwietnia tego roku przed-
siębiorcy rejestrujący działalność go-
spodarczą po raz pierwszy (albo tacy 
w przypadku, których upłynęło pięć lat 
od zakończenia poprzedniej działalno-
ści) mogą skorzystać również z tzw. 
ulgi na start i przez sześć miesięcy nie 
płacić w ogóle składek na ubezpiecze-
nie społeczne. Zgodnie z interpretacją 
Oddziału ZUS w Gdańsku obowiązek 
zapłaty składek przerzucony miałby zo-
stać z korzystającego z ulgi na start na 
jego kontrahentów. Jak podkreśliła jed-
nak w wywiadzie z 5 września prezes 
ZUS Gertruda Uścińska, korzystający 
z ulgi na start nie podlega obowiązko-
wi ubezpieczenia społecznego i ani on, 
ani jego kontrahenci nie będą płacić 
składek przez wskazany czas. Centrala 
ZUS, dodała prezes w wywiadzie, wy-
dała już wytyczne w tej sprawie wszyst-
kim oddziałom Zakładu. Warto jednak 
śledzić dalsze doniesienia dotyczące 
ulgi na start i rzeczywistą praktykę ZUS 
w sprawie nowych przepisów.  

dodatKowe ŚrodKi 
Na Start i rozwój
Wiadomo, że dobry pomysł na biz-

nes to nie wszystko i początkujący 
przedsiębiorcy często potrzebują dodat-
kowych środków na założenie firmy czy 
jej późniejszy rozwój. W tym celu mogą 
sięgać do różnych źródeł dofinansowa-
nia. Jednym z nich jest Urząd Pracy, do 
którego bezrobotni mogą udać się po 
bezzwrotną dotację na rozpoczęcie jed-
noosobowej działalności gospodarczej. 
Start firmy sfinansować można również 
dotacjami z Unii Europejskiej. Szczegó-
łowe informacje o wsparciu dla przed-

siębiorców uzyskać można w Punkcie 
Informacyjnym Funduszy Europejskich, 
a znalezienie aktualnych form wsparcia 
ułatwi Wyszukiwarka Dotacji. 

Także osoby już prowadzące firmę 
mogą skorzystać z unijnych dotacji, 
a także preferencyjnych kredytów, po-
ręczeń oraz pożyczek na jej rozwój. 
Szczegółowe informacje o wszystkich 
formach wsparcia dla przedsiębiorców 
dostępne są na stronie: funduszeeuro-
pejskie.gov.pl.

darmowe doSzKalaNie
Dla początkujących przedsiębiorców 

równie atrakcyjne, co wsparcie finan-
sowe, może okazać się podnoszenie 
kwalifikacji, dzięki całemu szeregowi 
darmowych szkoleń, usług doradczych, 
studiów podyplomowych itp. Ich lista 
dostępna jest w Bazie usług rozwojo-
wych na stronie Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości.

Jak widać, prowadzenie działalności 
gospodarczej może przynieść nie tylko 
większą satysfakcję niż praca u kogoś, 
ale i większe zyski. Nic zaś tak nie 
wpływa na motywację, jak wymierne 
rezultaty finansowe z wykonywanej pra-
cy i świadomość, że pracujemy na wła-
sny rachunek.

Program sektorowy „Bankowcy dla 
Edukacji” to jeden z największych pro-
gramów edukacji finansowej w Europie. 
Jest on realizowany od 2016 r. z inicja-
tywy Związku Banków Polskich przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Jego 
celem jest edukowanie uczniów, stu-
dentów i seniorów w zakresie podstaw 
praktycznej wiedzy dotyczącej ekono-
mii, finansów, bankowości, przedsię-
biorczości, cyberbezpieczeństwa i ob-
rotu bezgotówkowego. 

dowiedz się więcej na 
www.bde.wib.org.pl
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Zwycięzcy Gminnej Ligi 
Tenisa Stołowego

dawid bielat, Karolina Strząbała, piotr morawski 
i tomasz witkowski zostali zwycięzcami Gminnej 

ligi tenisa Stołowego 2018. finałowy turniej odbył się 16 
grudnia w bęczkowie.

Po zaciętej rywalizacji podczas ostatniego ligowego turnieju 
poznaliśmy najlepszych pingpongistów naszej gminy. Oto oni:

KATEGORIA: CHŁOPCY SP i GIMNAZJUM.
1. BIELAT DAWID
2. KONDRACIUK BARTOSZ
3. WIKTOR KRAJ

KATEGORIA: DZIEWCZĘTA SP  i GIMNAZJUM
1. STRZĄBAŁA KAROLINA
2. WITKOWSKA ZUZANNA
3. WILKOŃSKA KARINA

KATEGORIA: DOROŚLI  „AMATORZY”
1. MORAWSKI PIOTR
2. SIUDAK PATRYK
3. KRZYSIEK ARKADIUSZ

KATEGORIA: DOROŚLI „AMATORZY + ZAWODOWCY”
1. WITKOWSKI TOMASZ
2. KALETA DAWID
3. KUBIEC DOMINIK

Wszyscy zawodnicy, zajmujący miejsca I-III, otrzymali pu-
chary, które wręczali: prezes Stowarzyszenia św. Jana z Du-
kli Grzegorz Kaleta oraz sędzia główny zawodów Waldemar 
Możdżonek.

/ap/

turniej piłki Nożnej o puchar wójta Gminy Gór-
no przemysława łysaka odbył się 15 grudnia 2018 

roku na boisku orlik w radlinie.
Miejsce pierwsze zajął zespół LZS Cedzyna w składzie: 

Przemysław Kowalik, Piotr Woś, Piotr Jędrzejczyk, Patryk Ja-
worski, Adrian Wypych, Adrian Krawczyk, Hubert Matysek.

- Turniej odbył się w miłej, sportowej atmosferze, za co 
wszystkim serdecznie dziękuję - mówi Piotr Gil, przewodniczą-
cy Ludowych Zespołów Sportowych.

Puchar wójta  
dla LZS Cedzyna

uczestnicy turnieju co roku udowadniają że grać w piłkę można 
także zimą.

mikołajkowy turniej tenisa Stołowego lzS odbył się 
w Szkole podstawowej w Górnie. zawodnicy pre-

zentowali bardzo wysoki poziom gry.
Nagrody dla najlepszych zawodników - puchary oraz poczę-

stunek ufundowało Gminne Zrzeszenie LZS w Górnie. Sędzia-
mi na zawodach byli uczniowie i uczennice z Górna.

Wyniki turnieju:

Kategoria dziewczęta (8 zawodniczek):
1. Karolina Strząbała
2. Witkowska Zuzanna
3. Dybka Dominika
kategoria chłopcy (9 zawodników)
1. Sulej Przemysław
2. Siudak Patryk
3. Krzysiek Mateusz
kategoria dorośli „amatorzy” (10 zawodników):
1. Morawski Piotr
2. Arkadiusz Krzysiek
3. Ksel Kamil

Kategoria dorośli „amatorzy+ zawodowcy” (4 zawodników):
1. Witkowski Tomasz
2. Kaleta Dawid
3. Maciejski Roman
Puchary dla najlepszych zawodników turnieju wręczali: wójt 

gminy Przemysław Łysak, przewodniczący GZ LZS w Górnie 
Piotr Gil oraz sędzia główny turnieju Waldemar Możdżonek.

Mikołajki z paletką


