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Nowe linie 
przez Cedzynę 
oraz Bęczków
90-procentowe dofinansowa-

nie na utworzenie nowych 
linii komunikacyjnych zdobyła gmina 
Górno z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Ludzie na nie cze-
kali od lat.

Dzięki temu busy pojadą przez Ce-
dzynę Górę oraz Bęczków, a w kasie 
gminy zostanie zaoszczędzona kwota 
około stu tys. zł.

Czytaj na stronie 6

250 bezpłatnych 
testów - wszyscy 
przebadani zdrowi

Zakończyły się testy na korona-
wirusa w gminie Górno. Przeszli 

je nauczyciele, pracownicy ośrod-
ka zdrowia, opiekunowie w żłobkach 
i część urzędników. Na szczęście oka-
zało się, że wszyscy są zdrowi, a to 
pozwoliło między innymi na ponowne 
otwarcie w czerwcu działających na 
terenie gminy żłobków.

Bezpłatne testy wykonywane były w ra-
mach projektu „Stop Wirusowi”, który fi-
nansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Testy z Regionalnego Cen-
trum Naukowo-Technologicznego z  Pod-
zamcza Chęcińskiego przywiózł wójt gmi-
ny Górno Przemysław Łysak. Próbki 
zostały przekazane do Ośrodka Zdrowia 
w Górnie.

Budujemy chodnik w niebezpiecznym miejscu
Tego lata wybudujemy chodnik przez Bęczków od skrzy-

żowania koło kościoła do drogi powiatowej w kierunku 
Krajna - informuje wójt Przemysław Łysak.

Deptak będzie miał szerokość dwóch metrów. Przy okazji jezdnia 
drogi gminnej zostanie poszerzona i odwodniona. Chodnik powsta-
nie na odcinku 750 metrów od skrzyżowania obok kościoła, gdzie 
wykonane zostanie także przejście dla pieszych do drogi powiato-
wej w kierunku Krajna. Termin realizacji inwestycji to 20 października 
tego roku. Koszt - 766 tys. zł. Na budowę chodnika gmina pozyskała 
70-procentowe dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych. 

- O chodnik w tym miejscu, jeszcze w pierwszej mojej kaden-
cji starał się radny Tadeusz Kmieć. Od tamtej pory nie spocząłem 
w doprowadzeniu do jego realizacji. Wreszcie się udało, bardzo się 
cieszę - mówi wójt Przemysław Łysak.

Jak widać na tym zdjęciu, chodnik w Bęczkowie jest po-
trzebny jak mało gdzie.

Mnóstwo atrakcji czeka na gości 
nad zalewem w Cedzynie. Se-

zon kąpieliskowy ruszył tam 1 lipca. 
W tym roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, strzeżone kąpielisko wy-
znaczono od zachodniej strony zalewu, 
w pobliżu klubu morskiego Horn. Nad 
bezpieczeństwem plażowiczów czuwać 
będzie dwóch ratowników, przez siedem 
dni w tygodniu w godzinach 10-18.
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Kąpielisko 
już działa
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Miejsce na Twoją
 reklamę

ogłoś się w „Głosie Górna”
tel. 41 302 30 31 lub 504 411 350

Rejestracja zwierząt bez 
wizyty w biurze ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa uruchomiła nowy por-
tal internetowy IRZplus. Dzięki niemu 
w szybki i wygodny sposób można 
dokonać zgłoszeń zwierzęcych doty-
czących bydła, owiec, kóz i świń, bez 
wizyty w Biurze Powiatowym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa! Więcej informacji na ten temat na 
stronie internetowej www.arimr.gov.pl 
w zakładce „Identyfikacja i rejestracja 
zwierząt”. 

Trwa nabór na  
rachmistrza spisowego

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. 
w urzędach gmin trwa nabór na rach-
mistrza do Powszechnego Spisu Rol-
nego 2020.

Urzędy gmin w całej Polsce rozpo-
częły 15 czerwca br. nabór na rachmi-
strzów do Powszechnego Spisu Rolne-
go, który będzie przeprowadzany od 1 
września do 30 listopada. Prowadzi go 
także Urząd Gminy Górno.

Osoby chcące pracować jako rach-
mistrz spisowy, mogą składać stosow-
ne podania. Czasu nie zostało dużo. 
Dokumenty muszą dotrzeć do Urzędu 
Gminy najpóźniej 8 lipca. 

Wymagania jakie muszą spełniać 
kandydaci na rachmistrzów, wzór 
kwestionariusza zgłoszeniowego oraz 
wzory oświadczeń, które należy złożyć 
dostępne są na stronie internetowej 
gminy www.gorno.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie 
naboru udzielają pracownicy UG: Ma-
ria Szlufik tel. 41 302 36 44 oraz Marek 
Kaleta 41 302 36 37.

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno

Wydawca:  
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie,  

Górno 79a, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG, GOK w Górnie
Druk:  

ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń,  
nie zwraca niezamówionych ma-
teriałów oraz zastrzega sobie prawo 
do ingerencji w nadesłane teksty. 

Wójt gminy Górno Przemysław 
Łysak otrzymał od radnych 

wotum zaufania i absolutorium za 
wykonanie budżetu w 2019 roku. Rad-
ni zdecydowali o tym podczas czerw-
cowej sesji. 

Głosowanie nad wotum zaufania 
i udzielenia absolutorium poprzedziła de-
bata nad raportem o stanie gminy Górno 
za 2019 rok. 

- Słyszę pogłoski, że w gminie Gór-
no nic się nie dzieje. A z tego, co zosta-
ło uwzględnione w raporcie, robi tu się 
bardzo dużo. I to we wszystkich miej-
scowościach. Począwszy od żłobków, 
kanalizacji, po chodniki i drogi. Czekamy 
na kolejne inwestycje - mówił przewodni-
czący Rady Gminy Górno, Tomasz Tofil. 
- Tyle się słyszy o tym, że to co jest ro-
bione w gminie jest złe, albo, że czegoś 
się w ogóle nie robi. Szkoda, że nikt nie 
potrafi zabrać głosu w debacie publicznej, 
a te wszystkie głosy słychać jedynie na 
ulicy, przystanku, mówione po cichu - do-
dawała wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny Anna Szczepańczyk. Podczas debaty 
głos zabrali także inni radni. - Nie mogę 
powiedzieć, że w gminie nic się nie robi. 
Bo zawsze dostrzegałem to, co się robi. 
A szczególnie w Bęczkowie. Szkoła, która 
została wyremontowana była w opłaka-
nym stanie. W miejscu, w którym w koń-
cu powstał chodnik, to prawdziwy cud, 
że wcześniej nie wydarzył się tam żaden 
wypadek. Mamy też dokumentację na wo-

dociąg w Bęczkowie, a już są głosy, że on 
nie powstanie. To przykre - dodawał radny 
Grzegorz Kaleta. 

Inwestycje i polityka gminy jednak nie 
wszystkim się podoba. 

- Jest tak ładnie, to ja się spytam, co 
z naszą szkołą w Radlinie. Miał być re-
mont w zeszłym roku, tak samo stołówki, 
a remontu nie ma - mówił radny Szymon 
Gałkiewicz. - Mamy tyle inwestycji, że 
niektórych zapominamy wymienić - mówi 
wójt Przemysław Łysak. Przypominam, 
że w Radlinie Ogrodzeniu budowana jest 
droga za ponad 7 milionów, również w Ra-
dlinie zbudowana będzie droga pod nowe 
zabudowania dla ludzi. 

- Odzyskaliśmy także nieruchomość 
w Radlinie po bataliach w sądach i teraz 
będzie ona służyła nie prywatnym celom, 
tylko całej gminnej społeczności (ma tam 
zostać uruchomiony Klub Seniora - przypis 
red.). W szkole Radlinie wykonujemy dużo 
prac. Nawierzchnia boiska, sala gimna-
styczna, kotłownia. Remontu stołówki nigdy 
radni nie wprowadzili do budżetu, więc nie 
można twierdzić, że miał być robiony - mó-
wił wójt gminy Górno, Przemysław Łysak. 

W głosowaniu nad wotum zaufania 
dla wójta Przemysława Łysaka głosowało 
12 radnych. „Za” głosowało 10 radnych. 
Dwóch wstrzymało się, a trzech było nie-
obecnych. Taki sam wynik odnotowano 
w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium 
za wykonanie budżetu w 2019 roku.

/MK/

Rada Gminy 
udzieliła wójtowi 
absolutorium
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105 tys. zł na laptopy dla 
uczniów z gminy Górno
Gmina zdobyła kolejne fundusze na zakup laptopów, któ-

re trafią do naszych szkół. Korzystać z nich będą mogli 
uczniowie, którzy nie posiadają takiego sprzętu w domu.

W marcowym wydaniu „Głosu Górna” informowaliśmy, że 
gmina zakupiła 30 laptopów do nauczania zdalnego dla na-
uczycieli. Pieniądze na ten (69 tys. zł) zdobyła w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 30 laptopów trafiło do 
podstawówek w Cedzynie, Radlinie i Leszczynach.

Niedawno gmina zdobyła kolejne fundusze na zakup sprzę-
tu informatycznego w wysokości 105 tys. zł. 

- Za te pieniądze kupiliśmy 70 laptopów wraz z oprogra-
mowaniem dla uczniów ze szkół podstawowych - mówi Adam 
Żebrowski, kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu 
Gminy Górno. 

Trzynaście laptopów trafiło do szkoły w Bęczkowie, pięć do 
szkoły w Cedzynie, SP Krajno - dziesięć, SP Leszczyny - pięt-
naście, SP Radlin - piętnaście, SP Skorzeszyce dwanaście. 

Szkoły w Górnie oraz Woli Jachowej także otrzymają lapto-
py, każda po około 15 sztuk za pieniądze pozyskane z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

- Przetarg zostanie ogłoszony lada dzień - zapowiada kie-
rownik Żebrowski.

O tym kto i na jak długo otrzyma komputery będą decydo-
wali dyrektorzy szkół lub wyznaczone przez nich osoby. 

- Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy uczniowie posia-
dają komputery z dostępem do internetu, dlatego zdobyliśmy 
pieniądze na zakup laptopów, które w razie potrzeby będą wy-
pożyczane im  jak książki z biblioteki. Każdy musi mieć równe 
szanse w zakresie edukacji. Jako gmina staramy się taką rów-
ność zagwarantować naszym mieszkańcom - mówi Przemy-
sław Łysak, wójt gminy Górno.

70 takich laptopów trafiło już do szkół. Komputery prezentują: 
Adam Żebrowski (od lewej) - kierownik Referatu Infrastruktury  
i Rozwoju UG, wójt Przemysław Łysak i Barbara Raczyńska - kie-
rownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie.
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Egzamin ósmoklasistów  
jakiego jeszcze nie było

Ósmoklasiści ze Skorzeszyc w oczekiwaniu na wejście na egzamin wieńczący naukę 
w szkole podstawowej.

Wkrótce rozpocznie się budowa jezdni z nawierzch-
nią asfaltową na ulicy Leśnej w Bęczkowie.

To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Gmi-
na już rozpisała przetarg. Najkorzystniejsza oferta opiewa na  
niecałe 88 tys. zł. Za te pieniądze wykonana zostanie jezdnia 
o szerokości pięciu metrów, która wykonana zostanie z na-
wierzchni asfaltowej. Ta zostanie zabezpieczona poboczami 
po obu stronach o szerokości 75 centymetrów. Tak wykonana 
droga powstanie na odcinku 226,5 metra. Roboty mają być za-
kończone jesienią tego roku.

- Wykonalibyśmy dłuższy odcinek, niestety na przeszkodzie 
stanął jeden z mieszkańców, który mimo początkowych deklara-
cji ostatecznie nie zgodził się na udostępnienie swojej działko pod 
drogę - mówi Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. Inwestycja 
w 70% została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ul. Leśna w Bęczkowie będzie asfaltowa

W maseczkach, rękawiczkach 
i z zachowaniem odpowiedniego dy-
stansu. Takiego egzaminu ósmokla-
siści jeszcze nie zdawali. To był wy-
jątkowy test także z przestrzegania 
reżimu sanitarnego.

- W gminie Górno do egzaminu 
ósmoklasistów w tym roku przystąpiło 
143 uczniów - informuje Barbara Ra-
czyńska, kierownik Samorządowego 
Centrum Oświaty w Górnie.

Najwięcej, bo 33 w Krajnie, w Bęcz-
kowie - 23, w Woli Jachowej - 21, Sko-
rzeszycach - 16, Górnie - 15, Cedzynie 
- 14, Leszczynach - 11 i Radlinie - 10.

Uczniowie musieli przyjść na egza-
min w maseczkach oraz rękawiczkach. 
Musieli mieć też własną wodę mineral-
ną i przybory do pisania.

Przed wejściem do szkoły i na salę 
egzaminacyjną obowiązkowa była de-
zynfekcja rąk.

- Nikt przed nami nie pisał egzaminu 
ósmoklasisty w taki sposób, stres jest, 
ale mieliśmy za to trochę więcej czasu 
na naukę, niż uczniowie w ubiegłych 
latach, mam nadzieję że dobrze mi pój-
dzie - mówiła uczennica z Krajna. 

- Rzeczywiście to był egzamin inny 
niż wszystkie. Uczniowie byli w więk-
szych odstępach porozsadzani, więc 
było im trochę dziwnie. Najwięcej stresu 
przysporzyła im matematyka. Narzekali, 
że była trudna. Teraz czekamy na wyni-
ki – mówi Małgorzata Pajdała, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Krajnie.

Wynik egzaminu ósmoklasistów po-
znamy w tym roku wyjątkowo późno - 
pod koniec lipca.

/AP/ Uczniowie musieli siedzieć w większych odstępach. O ściąganiu nie było mowy.

Rusza budowa ulicy Leśnej w Bęczkowie.
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Zakończyły się testy na korona-
wirusa w gminie Górno. Przeszli 

je nauczyciele, pracownicy ośrodka 
zdrowia, opiekunowie w żłobkach 
i część urzędników. Na szczęście oka-
zało się, że wszyscy są zdrowi. A to 
pozwoliło między innymi na ponowne 
otwarcie w czerwcu działających na 
terenie gminy żłobków.

Bezpłatne testy wykonywane były 
w ramach projektu „Stop Wirusowi”, który 
finansowany jest z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Testy z Regionalnego 
Centrum Naukowo-Technologicznego 
z Podzamcza Chęcińskiego pozyskał 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak. 
Gmina nie zapłaciła za nie ani złotówki. 
Próbki zostały przekazane do Ośrodka 
Zdrowia w Górnie. To właśnie pracow-
nicy tej placówki pobierali wymazy od 
wytypowanych osób. Testy przeszli na-
uczyciele ze wszystkich szkół w gminie 
Górno i opiekunowie w żłobkach. Ponad-
to przebadani zostali najbardziej narażeni 
na kontakty opiekunowie osób niepełno-
sprawnych ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Woli Jachowej, pracow-
nicy socjalni z Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej zajmujący się osobami 
starszymi, część urzędników oraz księża 
ze wszystkich parafii w gminie Górno. 
W sumie przebadano 250 osób. Próbki 
trafiły do laboratorium w Podzamczu. Na 
szczęście okazało się, że wyniki wszyst-
kich testów był negatywne, więc wszyscy 
przebadani są zdrowi.

Testy przeszli między innymi opie-
kunowie i pracownicy dwóch gminnych 
żłobków w Cedzynie i Radlinie. Negatyw-
ne wyniki pracowników pozwoliły więc na 

ponowne otwarcie żłobków po przerwie 
związanej z epidemią koronawirusa. Tym 
bardziej, że zainteresowanie rodziców 
ponownym posłaniem swoich pociech do 
żłobków było spore. Do obydwu placó-
wek łącznie wróciło 40 maluchów (na 104 
zapisanych).

Obydwa żłobki w gminie Górno do 
ponownego przyjęcia dzieci są dobrze 
przygotowane. - Pracujemy w masecz-
kach, przyłbicach, pomieszczenia są de-
zynfekowane. Podczas zajęć z dziećmi 
zachowywany jest regulaminowy odstęp. 
Ponadto każdemu dziecku i rodzicowi 
oraz wszystkim, którzy wchodzą do żłob-

ka, mierzona jest temperatura - informuje 
Anna Sławeta, dyrektor Zespołu Żłobków 
w Górnie. 

- Żłobki z maleńkimi dziećmi są na-
szym „oczkiem w głowie”. Chcemy, 
żeby były bezpieczne, a rodzice spo-
kojni i pewni, że oddają swoje pociechy 
w dobre i odpowiedzialne ręce. Ważne 
też, żeby osoby, które mają największy 
kontakt z ludźmi miały możliwość profi-
laktycznego badania. Niestety prywatny 
koszt takiego badania to koszt około 580 
złotych - mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno. 

/MK/

Testy wykonane - pracownicy 
oświaty bez koronawirusa

Zajęcia w gminnych żłobkach odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wybory prezydenckie w gminie Górno
66,67% tyle wyniosła frekwencja 

w gminie Górno podczas 
pierwszej tury wyborów prezydenckich. Ten wynik 
dał nam piąte miejsce w powiecie kieleckim.

W niedzielę 28 czerwca do urn wyborczych poszło do-
kładnie 7 tysięcy 524 mieszkańców gminy Górno. Upraw-
nionych do głosowania było 11 tysięcy 286 osób. To piąty 
wynik spośród wszystkich gmin powiatu kieleckiego.

Najwyższą frekwencję odnotowano w obwodowej 
komisji wyborczej znajdującej się w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Cedzynie. Zagłosowało tam 71,16 pro-
cent wszystkich uprawnionych. Druga tura wyborów już 
12 lipca.

/MK/
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Dobiega końca największa in-
westycja ostatnich lat w gmi-

nie Górno - budowa oczyszczalni 
ścieków w Skorzeszycach. W lipcu 
nastąpi jej rozruch technologiczny.

- Zakończyliśmy budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Skorzeszycach. Od 
16 czerwca - dnia odbioru inwestycji 
- mieszkańcy mogą składać wnioski 
o przyłączenie do niej swoich domów 
- mówi Grzegorz Ciepiela, kierownik 
Zakładu Usług Komunalnych w Gór-
nie.

Rachunek jest prosty, usługa opróż-
nienia szamba o pojemności 10 me-
trów sześciennych kosztuje przecięt-
nie około 150 złotych. Zrzucenie takiej 
samej ilości ścieków do kanalizacji 
- trzy razy mniej. Nic więc dziwnego, 
że mieszkańcy Skorzeszyc z niecier-
pliwością czekali na zakończenie jej 
budowy. W końcu się doczekali. Po-
winni przyłączać się do sieci. Wnioski 
oraz dokumenty należy składać w Za-
kładzie Usług Komunalnych w Górnie.

Wykonanie przyłącza do domu 
zgodnie z przepisami leży po stronie 
właściciela. Szacowany koszt jednego 
metra bieżącego przyłącza kanaliza-
cyjnego wynosi ok. 150 zł. 

- Dementuję plotki powielane przez 
„dobrze poinformowanych życzliwych 
z tzw. opozycji”, iż koszt ma wynieść 9 
tys. zł - mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno.

- W tym miesiącu (lipcu) ma nastą-
pić rozruch technologiczny oczysz-
czalni w Skorzeszycach. Aby można 
było to zrobić, potrzebna jest odpo-
wiednia ilość ścieków trafiających do 

niej - tłumaczy Adam Żebrowski, kie-
rownik Referatu Infrastruktury i Roz-
woju Urzędu Gminy Górno.

Oczyszczalnia w Skorzeszycach 
oraz budowa sieci kanalizacji we 
wschodniej części gminy to największa 
inwestycja w historii naszej gminy. Jej 
całkowita wartość to ponad 42,6 mln 
zł. Realizowana jest przy 80-procen-
towym dofinansowaniu z Unii Europej-
skiej. Oprócz oczyszczalni powstanie 
60 kilometrów sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach: Skorzeszyce 
(już gotowa), Woli Jachowej (powsta-
nie do marca 2021 roku) i części Gór-
na (ma być gotowa w lipcu 2021 roku).

/AP/

Ludzie na to czekali od lat. Busy pojadą 
przez Cedzynę oraz Bęczków

W lipcu rozruch oczyszczalni

Wójt Przemysław Łysak oraz radni ze Skorzeszyc: Sylwia Kubicka i Wiesław Janus na 
terenie oczyszczalni.

90-procentowe dofinansowa-
nie na utworzenie nowych 

linii komunikacyjnych zdobyła gmina 
Górno z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki temu busy 
pojadą przez Cedzynę Górę oraz 
Bęczków, a w kasie gminy zostanie 
zaoszczędzona kwota stu tys. zł.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
nie dość, że mieszkańcy nie będą mu-
sieli chodzić daleko na przystanek, to 
gmina zaoszczędzi sporą sumę pienię-
dzy. Aby zapewnić swoim mieszkańcom 
możliwość dojazdu do Kielc komunikacją 
zbiorową, gmina dopłaca przewoźnikom 
do każdego tzw. wozokilometra.

- Pieniądze, które pozyskaliśmy z rzą-

dowego Funduszu Dróg Samorządo-
wych pozwolą na pokrycie 90% kosztów  
ponoszonych przez gminę na utrzyma-
nie dwóch linii. Na dodatek będą one 
dłuższe i zapewnią dostęp do komunika-
cji większej liczbie mieszkańców.

W miejsce dotychczasowej linii obsłu-
giwanej przez „Oparka Bus” (z Podmą-
chocic do Kielc) powstała nowa, która 
z Podmąchocic pojedzie przez Bęczków 
Zaskale do przystanku Bęczków-Szkoła, 
tu zawróci i pojedzie do Kielc przez Mą-
chocice i Masłów (8 kursów dziennie). 

Druga linia utworzona została w Ce-
dzynie. Dotychczas linia obsługiwana 
przez „Kasperek-Bus” wiodła starą dro-
gą krajową 74 do Kielc. Nowa linia 

wiedzie z Cedzyny ulicami Słoneczną, 
Brzozową, Cedrową przez Cedzynę 
Górę, a następnie trasą serwisową do 
Domaszowic i ulicą Sandomierską do 
centrum Kielc (6 kursów dziennie).

W skali roku gmina dzięki dofinan-
sowaniu z Funduszu Dróg Samorządo-
wych zaoszczędzi około 100 tys. zł.

- Razem z radnym Tomaszem Tofilem 
wielokrotnie od bardzo długiego czasu 
w różnych firmach przewozowych stara-
liśmy się o te kursy. Wreszcie się udało 
pomóc mieszkańcom. Bardzo się z tego 
cieszę - mówi Przemysław Łysak, wójt 
Górna. - Bardzo ważne było wybudowa-
nie ul. Słonecznej wraz z chodnikiem - 
dodaje wójt.

50-metrowe wnętrze budynku oczysz-
czalni.
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Mnóstwo atrakcji czeka na go-
ści nad zalewem w Cedzy-

nie. Sezon kąpieliskowy ruszył tam 
w poniedziałek, 1 lipca. Popularny 
kompleks ciągle pięknieje, więc nie 
ma się co dziwić, że jest oblegany 
przez turystów.

W tym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, strzeżone ką-
pielisko wyznaczono od zachodniej 
strony zalewu, w pobliżu klubu mor-
skiego Horn. Nad bezpieczeństwem 
plażowiczów czuwać będzie dwóch ra-
towników, przez siedem dni w tygodniu 
w godzinach 10-18.

Dla gości mnóstwo atrakcji przygo-
towało Świętokrzyskie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, które 
dzierżawi od gminy Górno teren, przy 
którym znajduje się baza ratowników. 
W każdą niedzielę będzie można za 
darmo udać się w rejs jachtem. Do 
wypożyczenia będzie też 15 rowerków 
wodnych, 14 kajaków jedno- i dwuoso-
bowych, łodzie wiosłowe, łódź moto-
rowa oraz deski do pływania sup. To 
jednak nie wszystko, gdyż ratownicy 
z ŚWOPR udostępnią także swoją pry-
watną plażę, gdzie będzie można mię-
dzy innymi za darmo pograć w siatków-
kę. Ciekawostką są także alkogoogle. 
Ich zadaniem jest symulacja widzenia 
po alkoholu. Urządzenia mają więc 
przestrzegać przed spożywaniem alko-
holu na plaży i wchodzeniem po nim do 
wody. Będzie można z nich skorzystać 
w każdy weekend.

Oprócz tego ratownicy będą także 
prowadzić półkolonie dla dzieci. Pierw-
szy turnus rozpocznie się już w ponie-
działek 1 lipca. Każdy będzie trwał 5 
dni, a dzieci przez ten czas będą ko-

rzystały ze wszystkich atrakcji bazy ra-
towniczej. - Można jeszcze zapisywać 
się na sierpień, ale trzeba się spieszyć, 
bo zainteresowanie jest bardzo duże. 
Na lipiec nie mamy już miejsc - mówi 
Piotr Molasy, prezes Świętokrzyskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego.

Przypomnijmy, że rok temu zakoń-
czyła się gruntowna rewitalizacja te-
renu wokół zalewu prowadzona przez 
gminę Górno. Powstał między innymi 
parking na 50 samochodów,  półto-
rakilometrowa trasa pieszo-rowero-
wa, ustawione zostały ławki, kosze na 
śmieci, całą trasę oświetla ponad 50 
nowych lamp. Powstał też budynek sa-
nitarny. Inwestycja kosztowała ponad 
3 miliony 100 tysięcy złotych. Gmina 
Górno pozyskała prawie 2 miliony do-
finansowania ze Zintegrowanych Inwe-

stycji Terytorialnych Kieleckiego Ob-
szaru Funkcjonalnego. Takie atrakcje 
i tak zagospodarowany teren z pewno-
ścią sprawi, że latem kompleks w Ce-
dzynie znów będzie jednym z najchęt-
niej odwiedzanych kąpielisk w regionie. 

- Teren pięknieje i to widać po ko-
mentarzach ludzi. Często nie mogą 
uwierzyć, że to się wszystko tak zmie-
niło. Zalew jest blisko dużego miasta, 
są parkingi, jest gdzie pospacerować, 
są ścieżki rowerowe i piesze. Zapra-
szamy, bo na pewno atrakcji u nas nie 
zabraknie - dodaje Piotr Molasy. - Pro-
blem mamy tylko z betonami po rude-
rze zjeżdżalni, gdyż znajdują się one 
na działce nienależącej do gminy Gór-
no. Gdy zarządca upora się z tym, to 
zalew w Cedzynie odzyska pełnię bla-
sku - mówi wójt gminy Górno, Przemy-
sław Łysak.

Rusza sezon kąpielowy. 
Cedzyna czeka na turystów

Nad zalewem w Cedzynie nie brakuje osób spragnionych kąpieli.

Baza Świętokrzyskiego WOPR nad zalewem w Cedzynie dysponuje świetnie wyposażoną wypożyczalnią sprzętu wodnego.
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Wkrótce budynek, w którym 
mieścił się Dom Nauczycie-

la w Krajnie, zostanie wyburzony. 
W jego miejscu powstanie nowocze-
sny obiekt na potrzeby przedszkola. 

Prace rozbiórkowe rozpoczną się 
lada dzień - mówi Małgorzata Pajdała, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Krajnie.

To tu niegdyś mieściło się przedszko-
le oraz biblioteka. Jednak ze względu na 
zły stan techniczny oraz fakt, że budynek 
nie ma połączenia z gmachem szkoły od 
dłuższego czasu stoi bezużyteczny. 

Wkrótce nie będzie po nim śladu. Gmi-
na zamierza w jego miejscu postawić 
przestronny nowoczesny parterowy bu-
dynek na potrzeby przedszkola. Obiekt 
ma być gotowy jesienią 2021 roku.

- Usytuowany będzie bliżej ogrodze-
nia, dzięki czemu w przyszłości będzie-
my mogli rozbudować plac zabaw dla 
dzieci, na który obecnie nie ma miejsca 
- mówi dyrektor Małgorzata Pajdała.

W nowym budynku funkcjonować 
będą dwa oddziały przedszkola w tym 
jeden dziesięciogodzinny - to z myślą 
o rodzicach, którzy pracują dłużej.

Oprócz sal pobytu dla dzieci w bu-
dynku będzie stołówka, osobna sala do 
leżakowania, łazienki z prysznicami 
i brodzikami. Będziemy chcieli, by budy-
nek był zamykany z dostępem elektro-
nicznym - informuje dyr. Pajdała.

Z inwestycji cieszy się radny Prze-
mysław Łabędzki, który na sesji Rady 

Gminy budynek po Domu Nauczyciela 
nazwał dosadnie ruderą. 

- Była kiedyś robiona ekspertyza, któ-
ra wykazała, że zagraża on bezpieczeń-
stwu. Uważam, że remontowanie go nie 
ma sensu lepiej wybudować nowocze-
sny funkcjonalny obiekt, który będzie 
służył dzieciaczkom przez lata - mówi 
radny Łabędzki. - Szkoła w Krajnie jest 
największą w gminie. Uczy się tu najwię-
cej dzieci, przedszkole jest ważną spra-
wą dla mieszkańców. Zabiegałem o nie 
jak tylko zostałem radnym. Cieszę się, 

że powstanie i że będzie 10-godzinne - 
mówi radny Łabędzki.

- Inwestujemy w młode pokolenie.  
W ostatnich latach wyremontowaliśmy 
szkoły w Skorzeszycach, Bęczkowie, 
rozbudowaliśmy szkołę w Leszczynach, 
zbudowaliśmy żłobki w Radlinie i Cedzy-
nie. Teraz kolej na nowoczesny budynek 
na potrzeby przedszkola w Krajnie - mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. 
Przetarg na projekt i opracowanie doku-
mentacji technicznej nowego budynku zo-
stał rozstrzygnięty. 

Nowe przedszkole zamiast 
rudery po Domu Nauczyciela

Budynek Domu Nauczyciela w Krajnie zostanie wyburzony. W jego miejscu powstanie 
nowoczesny obiekt na potrzeby przedszkola.

Raport o stanie gminy
Informacje na temat liczby mieszkańców, stanu infrastruk-

tury, wysokości budżetu, dochodów i wydatków gminy, 
a nawet dane na temat wysokości opłat za wodę. Takie i wiele 
innych informacji można znaleźć w „Raporcie o stanie Gminy 
Górno za 2019 rok”. Dokument został opublikowany na stro-
nie internetowej www.gorno.pl.

Został opracowany na mocy ustawy o samorządzie gminnym 
i przedstawiony radnym na przedostatniej sesji.

To bardzo szczegółowy dokument, który może być kopalnią 
wiedzy dla osób interesujących się samorządem, ale stanowi tak-
że ciekawą lekturą dla każdego mieszkańca gminy Górno. Zawiera 
bowiem nie tylko podstawowe informacje na temat gminy, takie jak 
liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa oraz grupy wiekowe, 
ale także wysokość budżetu wraz z wydatkami i przychodami. Są 
także wyszczególnione nieruchomości nabyte przez gminę w 2019 
roku wraz z kwotami zakupu. Na tym jednak nie koniec. Raport 
zawiera informacje o inwestycjach, a nawet jakości wody w wodo-
ciągu oraz o cenach za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Raport dostępny jest na stronie internetowej www.gorno.pl oraz 
profilu facebookowym gminy Górno.

/AP/

 

1 

 

 
    

 

Raport o stanie Gminy 
Górno 

za rok 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Górno, maj 2020 r.  

 

 

 

 

 



G ł o s G ó r n a  •  n r  6 (94) •  CZERWIEC 2020 9

Półtora tysiąca uczniów z gminy 
Górno zakończyło rok szkolny 

2019/2020. Rok niezwykły, bo w czasie 
pandemii koronawirusa, z lekcjami pro-
wadzonymi zdalnie. 26 czerwca ode-
brali świadectwa.

- Właściwie nie czuję, że zaczynają 
się wakacje, bo od marca nie chodziłam 
do szkoły. Cieszę się, że zobaczyłam na-
uczycieli i koleżanki z klasy - usłyszeliśmy 
od uczennicy ze Szkoły Podstawowej 
w Krajnie.

Zakończenie bieżącego roku  szkol-
nego wyglądało zupełnie inaczej niż 
w latach  poprzednich. Nie została zor-
ganizowana uroczysta akademia na sali 
gimnastycznej, w szkole nie było słychać, 
radosnego zazwyczaj tego dnia, hałasu. 
Uczniowie poszczególnych klas przybyli 
po cenzurki według ściśle ułożonego har-
monogramu – kolejne klasy przychodziły  
w półgodzinnych odstępach. Do szkoły 
i do sal dzieci mogły wchodzić, przestrze-
gając zasad reżimu sanitarnego – musiał 
zostać zachowany półtorametrowy dy-
stans od kolejnej osoby, każdy miał  ma-
seczkę, rękawiczki oraz  własny długopis. 
Jedynie uczniowie klas ósmych mogli spo-

tkać się wspólnie z dyrekcją i wychowaw-
cami na sali gimnastycznej, aby odebrać 
świadectwo ukończenia szkoły podstawo-
wej i po raz ostatni w tej szkole usłyszeć 
dźwięk  dzwonka. Po odebraniu świa-
dectw dzieci nie stały jak zazwyczaj przed 

szkołą, chwaląc się ocenami, otrzymanymi 
nagrodami i ciesząc się upragnionymi wa-
kacjami, ale musiały udać się do swoich 
domów. Mamy nadzieję, że kolejne zakoń-
czenie roku będzie już takie jak poprzed-
nie, pełne śmiechu radosnych dzieci.

Uczniowie odbierający świadectwa zobowiązani byli do zachowania dystansu. Na 
zdjęciu ósmoklasiści ze szkoły w Krajnie podczas spotkania z nauczycielami oraz 
dyrekcją placówki.

Takiego zakończenia  
roku jeszcze nie było

Muszą naprawić  
to co zniszczyli

Nowe ławeczki  
dla rezerwowych

Zniszczona brama i ogrodze-
nie stadionu.

Wandale zdemolowali 
ogrodzenie stadionu pił-
karskiego w Górnie. Intru-
zi wdarli się na murawę 
i urządzili sobie libację 
alkoholową.

Grupa zdemolowała siat-
kę, murawę i ławki. Ich „wy-
czyn” został zarejestrowany 
przez kamery monitoringu. 
Władze klubu wyznaczyły 5 
dni wandalom na zgłoszenie 
się i naprawienie szkód. Za-
powiedziały, że po tym cza-
sie zgłoszą sprawę organom 
ścigania.

- Sprawcy zostali ustale-
ni, przyznali się. Zapewnili, 
że wkrótce wszystkie szko-
dy zostaną naprawione. 
Mam nadzieję, że to będzie 
przestroga dla innych - mówi 
prezes GKS Góral Górno.

/AP/

Kolejna modernizacja na stadionie w Górnie. Remont był 
możliwy wyłącznie dzięki wsparciu sponsorów. - Ogromnie dzię-
kujemy za pomoc naszym partnerom: Gmina Górno oraz pan 
wójt Przemysław Łysak, Kopalnia Józefka, Marcin Rabajczyk 
- MR-Cat, DNCK Ubezpieczenia, Sylwester Zieliński - Górno, 
DARCET, PK PNEUMATYKA Piotr Krzysiek, Cedzyna Łazien-
ki, EkoKwiat Wola Jachowa, Delikatesy Centrum Radlin, FIRMA 
KISIEL, Skład Budowlany - Wola Jachowa, pani Katarzyna Krę-
cisz - mówi Robert Radek, prezes GKS Góral Górno.
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Wakacje pełne atrakcji  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Gminny Ośrodek 
Kultury przygo-

tował sporo atrakcji 
dla uczniów, którzy 
wakacje będą spędzać 
w domu. 

Zajęcia świetlicowe, 
gry, zabawy i konkur-
sy odbywać się będą 
w Ośrodku Kultury 
w Krajnie oraz w świetlicy 
w Skorzeszycach. W ra-
mach wakacji z GOK-iem 
zaplanowano wycieczki 
wakacyjne między inny-
mi do Parku Rozrywki 
i Miniatur w Krajnie, nad 
zalew w Cedzynie, do 
Świętej Katarzyny. 

Zgodnie z obostrze-
niami epidemiczny-
mi grupy liczyć mogą 
maksymalnie 12 osób. 
Uczestniczyć w nich 
mogą dzieci, które ukoń-
czyły 7 rok życia. Karty 
zgłoszeniowe można po-
brać ze strony interneto-
wej www.gokgorno.pl.

Wypełnione karty zgło-
szeń prosimy dostarczyć 
osobiście do biura GOK 
(Górno 79a) lub przysłać 
mailowo na adres gok@
gorno.pl W tabelach obok 
podajemy dokładny har-
monogram zajęć waka-
cyjnych organizowanych 
przez GOK. Ponadto 
GOK zaprasza dzieci 
i młodzież z terenu gminy 
na wakacyjne przestawie-
nie „Przygody Baltazara 
Gąbki” w wykonaniu Te-
atrzyku Bębenek.

Zeskanuj kod QR by zna-
leźć informacje o zaję-
ciach wakacyjnych.



G ł o s G ó r n a  •  n r  6 (94) •  CZERWIEC 2020 11

Rusza nabór wniosków ogło-
szony przez Gminny Ośrodek 

Kultury w ramach projektu „Sieć Kul-
tura”. Na realizację ciekawych przed-
sięwzięć można dostać nawet 7 tys. 
zł! Do rozdania są w sumie 22 tys. zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie 
bierze udział w ogólnopolskim progra-
mie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2020” organizowanym przez Narodowe 
Centrum Kultury. W ramach tego pro-
gramu nasz GOK realizuje projekt „Sieć 
Kultura”. Mieszkańcy gminy Górno mogą 
starać się o dofinansowanie na realiza-
cję swoich ciekawych pomysłów kultu-
ralnych. 

Konkurs skierowany jest do osób in-
dywidualnych, grup formalnych i niefor-
malnych, zespołów, stowarzyszeń, do 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a tak-
że seniorów.

SPOTKANIA JUŻ TRWAJą
W ramach projektu przeprowadza-

ne są badania diagnostyczne miesz-
kańców naszej gminy. Były wywiady 
telefoniczne, spotkania na platformach 
internetowych, ankiety online (dostępne 
na stronie internetowej GOK). Badania 
te prowadzi Lubelska Grupa Badawcza, 
a ich celem jest ukazanie potrzeb i po-
tencjału kulturalnego gminy Górno oraz 
jej mieszkańców. 

- Podczas spotkań z ludźmi zbieramy 
materiał, który pozwoli nam określić ja-
kie są „kulturalne skarby w gminie Gór-
no”. Sprawdzamy ponadto jakie są zain-
teresowania mieszkańców, co chcieliby 
robić, jakie są ich oczekiwania w dzie-
dzinie szeroko pojętej kultury. Na tej 
podstawie stworzymy raport, który bę-
dzie służył nie tylko władzom gminy czy 

GOK, ale będzie także wskazówką dla 
tych, którzy zechcą wziąć udział w kon-
kursie, zdobyć pieniądze i zrealizować 
jakiś ciekawy projekt kulturalny - mówi 
Marta Mazaruk-Napora z Lubelskiej 
Grupy Badawczej.

Członkom LGB w spotkaniach 
z mieszkańcami gminy towarzyszy 
Adam Radosz, animator z Narodowego 
Centrum Kultury.

- Prowadzę warsztaty inspiracyjno-
-inicjujące. Staram się zachęcić ludzi do 
udziału w konkursie inicjatyw. Mówię im, 
że to jedyna szansa spełnienia marzeń 
kulturalnych, dostania pieniędzy na ich 
realizację. Na dodatek Gminny Ośrodek 
Kultury pomoże zrealizować te marzenia, 
choć nie wykona całej pracy za kogoś - 
mówi Adam Radosz, animator NCK.

Spotkania z Lubelską Grupą Badaw-
czą oraz animatorem Narodowego Cen-
trum Kultury odbyły się już między inny-
mi w Górnie, Krajnie i Skorzeszycach. 
Harmonogram kolejnych można znaleźć 
na stronie www.gokgorno.pl.

JAK ZDOByć PIeNIąDZe?
By przystąpić do projektu „Sieć Kul-

tura”? Należy zapoznać się z jego regu-

laminem dostępnym na stronie interne-
towej www.gokgorno.pl oraz wypełnić 
aplikację, gdzie należy opisać swój po-
mysł. Aplikacja jest bardzo łatwa, ale 
w razie problemów można liczyć na po-
moc pracowników GOK, którzy pomogą 
we wszystkich kluczowych etapach pro-
jektu. 

Po złożeniu aplikacji nastąpi wery-
fikacja wniosków i ich ocena, zostanie 
wybranych od 3 do 7 inicjatyw, które 
trzeba będzie zrealizować w terminie od 
1 września do 30 listopada bieżącego 
roku. 

- Realizowany obecnie przez nas 
program to ogromna szansa dla miesz-
kańców gminy Górno, by wykazali się 
inicjatywami, pokazali jak widzą kulturę. 
Zachęcam wszystkich do napisania pro-
jektu. W razie jakichkolwiek pytań czy 
wątpliwości zapraszam do nas do Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Chętnie pomoże-
my wszystkim, którzy chcą zrealizować  
ciekawe przedsięwzięcia - mówi Irmi-
na Maliszewska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górnie.

/AP/

Masz ciekawy pomysł? Weź 
pieniądze na jego realizację!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy dotyczące Programu Dom Kultu-
ry+, Inicjatywy Lokalne „Sieć Kultura”:

1-15 lipca 2020 – spotkania z mieszkańcami i warsztaty pisania projektów.
15 lipca 2020 – rozpoczęcie konkursu.
15-29 lipca 2020 – konsultacje indywidualne z osobami chcącymi złożyć projekt.
29 lipca 2020 – zakończenie terminu naborów wniosków.
30-31 lipca 2020 – czas na poprawki/braki we wniosku.
4 sierpnia 2020 – ogłoszenie wyników konkursu. 
1 września - 30 listopada 2020 – czas na realizację zwycięskich projektów.

WAŻNe TeRMINy

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu w sprawie programu „Sieć Kultu-
ra”, które odbyło się 3 lipca w Krajnie.

Panie z Lubelskiej Grupy Badawczej podczas 
spotkania z mieszkańcami w Krajnie.
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Charytatywne pompki
Strażacy, pracownicy Urzędu 

Gminy, radni, koła gospodyń 
wiejskich, Gminne Koło Gospodarzy, 
członkowie lokalnych stowarzyszeń, 
a nawet podopieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Woli Jacho-
wej. Mnóstwo ludzi z naszej gminy za-
angażowało się w pomoc chorej Zosi 
w ramach akcji #gaszynchallenge.

Zasady akcji charytatywnej są proste. 
Nominowane osoby lub jednostki stra-
żackie muszą wykonać dziesięć pom-
pek. Jeżeli nie zrobią tego w ciągu 48 
godzin – wpłacają na zbiórkę dla Zosi 
minimum 10 złotych od osoby. Jeśli jed-
nak na czas podejmą wyzwanie, wte-
dy muszą wpłacić minimum 5 złotych 
od osoby. Jesteśmy dumni z postawy 
mieszkańców gminy. Pompki i przysiady na stadionie Górala Górno robią pracownicy Urzędu Gminy.

Pompki w wykonaniu OSP Bęczków. Pompki i przysiady w wykonaniu ŚDS Wola Jachowa.

Pompki i przysiady w wykonaniu radnych gminy Górno. ćwiczenia w wykonaniu pracowników żłobka.

ćwiczenia w wykonaniu sołtysów. ćwiczenia w wykonaniu pracowników GOK.


