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GŁOS GÓRNA

To 14-tysięczna 
mieszkanka gminy

Siedmioletnia Sandra Walczak 
została zameldowana jako 

czternastotysięczny mieszkaniec na-
szej gminy. Z tej okazji czekała na nią 
miła niespodzianka.

Dziecko otrzymało wymarzony biało
-fioletowy rowerek, kask oraz specjalny 

pamiątkowy grawerton.
- Na 14-tysięcznego mieszkańca 

czekaliśmy równo dziesięć lat. W 2006 
roku nasza gmina przekroczyła próg 13 
tysięcy zameldowanych na stałe miesz-
kańców - mówi Przemysław Łysak, wójt 
Górna. Czytaj na stronie 3

Wyróżnienie  
dla wójta

Sandra Walczak z Bęczkowa odbiera prezent dla 14-tysięcznego mieszkańca gminy.

Włodarz naszej gminy został 
uhonorowany przez stra-

żaków za „szczególne zasługi dla 
ochrony przeciwpożarowej”.

Specjalne podziękowania otrzymał 
wraz ze statuetką białego orła podczas 
zjazdu oddziału gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, który 
odbył się 10 kwietnia w Woli Jachowej.

Delegaci udzielili absolutorium zarządo-
wi gminnemu oraz wybrali nowe władze.

Czytaj na stronie 5

Potrawy przygotowane przez Pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich 

działających w naszej gminie oraz na-
lewki Panów z Gminnego Koła Gospo-
darzy znajdą się w specjalnym albumie 
o naszym regionie.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gór-
nie 5 kwietnia odbyło się niecodzienne 
spotkanie, w którym uczestniczyły go-
spodynie i gospodarze z naszej gminy. 
Każde koło przygotowało regionalną po-
trawę, która została uwieczniona na zdję-
ciu przez redaktora gazety „Echo Dnia”. 
I tak KGW z Cedzyny przygotowało kapu-
stę z lędźwianem i ziemniaki w soli, KGW 
z Górna Parceli zalewajkę na serwatce, 
KGW z Krajna przygotowało świętokrzy-
skie prazoki, KGW z Leszczyn zalewaj-
kę z kaszą, KGW Radlinianki - radliński 
chleb, KGW Wola Jachowa kapustę 
z grochem na śmietanie, a KGW Sko-
rzeszyce - golonkę na miodzie w piwie.

Zaprezentowało się także utworzo-
ne niedawno Gminne Koło Gospodarzy 
w Górnie. Panowie przygotowali nie po-
trawy, a nalewki: gereniówkę, śliwowicę, 
mirabelkówkę, częśkówkę ze spadzio-
wego miodu oraz pasztety z żurawiną, 
suszoną śliwką i prawdziwkami. Zdjęcia 
potraw oraz ich przepisy będą umiesz-
czone w albumie „Kulinarne podróże po 
Świętokrzyskim” wydanym przez „Echo 
Dnia”. 

Nasze potrawy i... 
nalewki w albumie 
o województwie

Dziesiątki tysięcy 
złotych dla  
instytucji kultury
43 tys. zł zdobyli pracownicy Gminne-

go Ośrodka Kultury na realizację projektu 
„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. 
Projekt zakłada między innymi zakup in-
strumentów dla powstającej przy GOK 
gminnej orkiestry dętej. Z kolei ponad 13,9 
tysiąca złotych zdobyła Gminna Bibliote-
ka Publiczna na realizację spotkań autor-
skich, warsztaty rękodzieła, konkurs foto-
graficzny, poetycki oraz wydanie tomiku 
wierszy państwa Grzegorczyków.

Zamelduj się  
w gminie Górno
A przynajmniej poinformuj urząd 

skarbowy składając roczne ze-
znanie podatkowe, gdzie mieszkasz na 
stałe. Dzięki temu Twój podatek w du-
żej części wróci do Twojej gminy.

Jeśli chcesz mieć tanią wodę, wyre-
montowaną drogę i chodnik przed domem, 
zadbaj, by podatki, które płacisz wróciły 
tu, gdzie mieszkasz. Zamelduj się w gmi-
nie Górno lub poinformuj Urząd Skarbowy, 
gdzie mieszkasz na stałe (druk ZAP-3). To 
wystarczy. To duża pomoc. To proste.
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500+ bez kolejekoDSZEDł na WIECZnĄ WarTĘ
Zmarł kpt. Ludwik Grzegorczyk z Krajna, pseudonim 

Dunaj. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji „Burza”. Po-
grzeb odbył się 17 marca w kościele pod wezwaniem Chry-
stusa Króla w Krajnie. 

5 VI 1940 roku Ludwik Grzegorczyk wstąpił do organiza-
cji Korpusu Armii Krajowej. 2 VIII 1944 roku został wcielony 
do 4 pułku piechoty na stanowisko strzelca, uczestnik akcji 
„Burza”.

Po wojnie był więziony za pomoc organizacjom pod-
ziemnym. Aresztowany 29 kwietnia 1952 roku, oskarżony 
o współpracę i udzielanie schronienia organizacji „Służba 
Podziemna”. Został skazany przez Wojskowy Sąd Rejono-
wy w Kielcach na 9 lat pozbawienia wolności. Z więzienia 
został zwolniony na mocy amnestii 21 stycznia 1955 roku.

Był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pre-
zesem Kółka Rolniczego w Krajnie. Wielokrotnie odznacza-
ny za swoją działalność. Oto niektóre z jego odznaczeń: Zło-
ty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Order Męczeństwa 
i Zwycięstwa dla 
Represjonowanych 
od 1939 do 1989 r. 
za Walkę o Polskę 
Wolną i Sprawiedli-
wą”, „Krzyż Więź-
nia Politycznego”, 
„Krzyż Walki o Nie-
podległość”, „Krzyż 
Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski”.

W ostatnim po-
żegnaniu kapitana 
uczestniczył także 
wójt gminy Przemy-
sław Łysak.

ProMUJĄ CZYTanIE
Według badań 42% Polaków deklaruje brak zaintereso-

wania książką. - Człowiek wychowany jedynie przez „szkla-
ny ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ktoś kto czyta 
książki - przekonują nauczyciele z Bęczkowa. 

Czytanie bardzo pozytywnie wpływa na ludzki rozwój. 
Książki pobudzają wyobraźnię, uczą prawidłowych postaw 
i zachowań, rozwijają  mowę i myślenie, kształcą umiejęt-
ność prawidłowego postrzegania i wyciągania prawidłowych  
wniosków. To tylko niektóre dobre strony czytania książek, 
o których wiedzą uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. 
Piotra Ściegiennego w Zespole Szkół w Bęczkowie. 17 marca 
uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani na czytelników 
szkolnej biblioteki. Dali słowo, że będą z ochotą odwiedzać 
bibliotekę i wypożyczać książki. Przedstawienie z tej okazji 
przygotowały panie: Jolanta Gałkiewicz i Halina Czaja. Czyta-
nie książek jest niewątpliwie jednym z najlepszych sposobów 
na uniknięcie w przyszłości problemów w nauce. Czytanie to 
także świetna zabawa! - przekonują nauczyciele z Bęczkowa.

BEZPłaTnE BaDanIa DLa PaŃ
Ponad sześćdziesiąt badań wykonano w cytomammobu-

sie, który stacjonował w ubiegłym miesiącu na terenie na-
szej gminy. Pojazd należący do Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach (to mobilne laboratorium diagnostycz-
ne) przyholował bezpłatnie pan Marcin Rabajczyk z Górna 
Parceli, za co składamy mu serdeczne podziękowania.

Cytomammobus stacjonował w Górnie oraz w Radlinie. 
W „stolicy” naszej gminy wykonano 24 mammografie i 11 
cytologii. W Radlinie zaś 21 badań mammograficznych i 10 
cytologii. Badania wykonywane były bezpłatnie w ramach 
akcji profilaktycznej wczesnego wykrywanie raka.

rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wypłatę pie-
niędzy w ramach programu rządowego 500+ nie 

spowodowało długich kolejek interesantów w Urzędzie 
Gminy Górno.

- Dwóch pracowników stale obsługuje interesantów, przyjmu-
jąc wnioski o wypłatę pieniędzy w ramach 500+. Przeszkolonych 
mamy natomiast sześciu, którzy w przypadku natłoku interesan-
tów zostaną skierowani do obsługi mieszkańców – zapowiadał 
Przemysław Łysak, wójt gminy w ostatnim tygodniu marca.

Najwięcej wniosków przyjmowano w początkowych dniach 
kwietnia. Pierwszego kwietnia wpłynęło 160 wniosków, drugiego 
163, piątego 134, szóstego kwietnia już tylko 93, a siódmego 55.

Zdecydowana większość mieszkańców wnioski złożyła oso-
biście w Urzędzie Gminy. Drogą elektroniczną wpływało śred-
nio po kilka dziennie.

Według szacunków naszych urzędników w gminie Górno 
uprawnionych do świadczenia w ramach programu 500+ jest 
około dwóch tysięcy osób.

W pierwszych dniach kwietnia do składania wniosków zachę-
cali także pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. W specjalnym namiocie, ustawionym obok Zespołu Szkół 
w Górnie, informowali mieszkańców o programie 500+, a ponie-
waż był z nimi pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej mieszkańcy mogli od razu wypełnić i złożyć wniosek o wy-
płatę świadczenia.

Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili informujemy, że wnio-
ski o wypłatę świadczenia w ramach programu 500+ moż-
na składać do końca czerwca. Osoby, które nie uczynią tego 
w tym terminie, otrzymają pieniądze nie od 1 kwietnia (czyli od 
daty kiedy ruszył program) tylko od chwili, kiedy ich wniosek 
zostanie złożony. 

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca:  

Urząd Gminy Górno  
Górno 169, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG Górno
Druk:  

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

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

Specjalny namiot informacyjny ustawiono przy ZS w Górnie.
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Dla ponad 250 uczniów początek 
tego miesiąca był wyjątkowo ner-

wowy. Piątego kwietnia sprawdzian wie-
dzy na koniec podstawówki pisali szó-
stoklasiści. niecałe dziesięć dni później 
do egzaminu wieńczącego trzyletnią 
edukację przystąpili gimnazjaliści. 

W sprawdzianie wzięło ponad 130 
szóstoklasistów ze szkół podstawowych 
działających na terenie naszej gminy. Do 
egzaminu gimnazjalnego przystąpiło bli-
sko 120 naszych uczniów. 

Do tego dnia przygotowywali się przez 
ostatnich kilka lat. Nie tylko podczas za-
jęć obowiązkowych (programowych), ale 
także podczas lekcji dodatkowych przy-
znanych przez wójta i finansowanych 
przez gminę. W większości uczniowie 
wychodzący ze sprawdzianu byli zado-
woleni. Wyniki obu testów uczniowie po-
znają w czerwcu.

33

Sandra 14-tysięczną 
mieszkanką gminy

Sprawdzian wiedzy naszych uczniów

Siedmioletnia Sandra Walczak 
została oficjalnie zameldowana 

jako czternastotysięczny mieszka-
niec naszej gminy. 

Z tej okazji na siedmiolatkę i jej ro-
dzinę, podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy czekała miła niespodzianka. 
Dziewczynka otrzymała prezent. Biało 
-fioletowy rower wraz z kaskiem i pa-
miątkowym grawertonem. Niespodzian-
kę przygotowała też sama siedmiolatka, 
która w ramach podziękowania chcia-
ła powiedzieć napisany na tę okazję  
wierszyk, ale na jego wygłoszenie nie 
pozwolił stres. Inicjatorami wyróżnienia 
14-tysięcznego mieszkańca był wójt 
Przemysław Łysak i przewodniczący 
Rady Gminy Janusz Bednarz.

- Na takich osobach, zameldowa-
nych na stałe, zależy nam najbardziej 
- mówi wójt Górna Przemysław Łysak. 
- Na 14-tysięcznego mieszkańca cze-
kaliśmy równo dziesięć lat. W 2006 
roku nasza gmina przekroczyła próg 13 
tysięcy zameldowanych na stałe. Cieszymy się z kolejnego 
tysiąca – dodaje włodarz gminy.

Jeszcze bardziej cieszy się Sandra Walczak i jej rodzina. 
- Byliśmy bardzo zaskoczeni niespodzianką, którą przy-

gotowały dla nas władze gminy. Sandra bardzo cieszy się 
z roweru – informuje Renata Walczak, mama 14-tysięcznej 
mieszkanki gminy Górno.

Warto przypomnieć, że nasza gmina należy do grona tych, 
w których liczba mieszkańców cyklicznie wzrasta. Nie wszy-
scy nasi sąsiedzi mogą się tym pochwalić.

Rodzina Państwa Walczaków mieszka na co dzień w Bęcz-
kowie.

A oto wiersz, który chciała wygłosić w podziękowaniu nasza 
14-tysięczna obywatelka gminy Górno.

Wielka to niespodzianka szczęśliwą się stałam,
że tą 14-tysięczną mieszkanką, to ja zostałam.
Tego szczęścia i pięknej nagrody się nie spodziewałam,
że od Pana wójta, to ja ją dostałam.
Dziś z moimi rodzicami i moją siostrą,
bardzo się cieszymy, że ten prezent trafił 
do naszej rodziny.
W imieniu moim i moich rodziców, 
chcę Panu wójtowi serdecznie 
Podziękować!

Sandra odbiera upominek od wójta i przewodniczącego rady Gminy.

Szóstoklasiści z Górna chwilę przed rozpoczęciem sprawdzianu.
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Kolejnych sześć nowych wiat 
przystankowych zostało za-

montowanych na terenie gminy 
Górno. od lipca ubiegłego roku za-
kupiono i zainstalowano ich ponad 
dwadzieścia.

- W tym roku na terenie gminy zo-
stało zamontowanych kolejnych sześć 
wiat przystankowych: dwie w Radlinie, 
jedna w Woli Jachowej, jedna w Lesz-
czynach oraz dwie w Krajnie Pierwszym 
Wymyślona – informuje Krzysztof Anioł, 
referent ds. budownictwa drogowego 
w Urzędzie Gminy Górno.

Nowe wiaty zaczęto ustawiać w lipcu 
ubiegłego roku. Od tamtego momen-
tu postawiono już ich 23. Każda z nich 
kosztowała ok. 4 tysiące złotych.

Okazuje się, że były bardzo potrzeb-
ne, o czym świadczą liczne telefony do 
naszej redakcji z prośbą o podziękowa-
nie władzom na łamach „Głosu Górna”.

Niestety, to co tak bardzo cieszy jed-

nych, najwyraźniej przeszkadza innym. 
Niektóre nowo postawione wiaty już zo-
stały zniszczone przez wandali.

- Kilka wybitych szyb, pozdzierane 
naklejki z nazwami miejscowości, wiaty 
pomalowane sprayem – wymienia przy-
padki wandalizmu Krzysztof Anioł. - Naj-
bardziej zdewastowano wiaty w Krajnie 
Parcelach oraz w Krajnie Pierwszym – 
informuje nasz rozmówca.

Mieszkańcy Krajna Parceli nie kryją 
oburzenia z powodu dewastacji przy-
stanku w ich miejscowości.  

- Wszyscy się cieszyli, że są nowe 
wiaty, że jest się gdzie schować przed 
deszczem, byli wdzięczni wójtowi, że 
dba o naszą miejscowość. Niestety dłu-
go nie mogliśmy się cieszyć. Przystan-
ki zostały zniszczone jednej nocy. Ktoś 
jeździł autem po wsi i rzucał w nie ka-
mieniami. Zgłosiłem to policji, która szu-
ka sprawców – mówi Zenon Zieliński, 
radny z Krajna Parceli.

Montują kolejne  
nowe przystanki

nowa wiata przystankowa zamontowana została między innymi w radlinie.

Nowy cennik 
Zakładu Usług 
Komunalnych
Szukasz kogoś, kto wymieni 

wodomierz? Wyczyści stu-
dzienkę rewizyjną, czy wykona wy-
kopy pod fundamenty? Takie mię-
dzy innymi usługi świadczy Zakład 
Usług Komunalnych w Górnie. rada 
Gminy zatwierdziła niedawno cennik 
usług ZUK.   

Zakład Usług Komunalnych w Gór-
nie ma nowego kierownika i nową stra-
tegię działania. Przedsiębiorstwo bę-
dące jednostką gminną, wzbogaciło 
się ostatnio o nową koparkę oraz sa-
mochód dostawczy (o czym informo-
waliśmy szerzej w poprzednim wydaniu 
„Głosu Górna”) i chce go wykorzysty-
wać do celów zarobkowych.

SłUżYć MIESZKaŃCoM, 
nIEKonIECZnIE ZaraBIać
W tym celu Rada Gminy podjęła nie-

dawno uchwałę w sprawie zmiany sta-
tutu Zakładu Usług Komunalnych oraz 
zatwierdziła cennik usług świadczo-
nych przez to przedsiębiorstwo.

- Mamy nowy sprzęt i chcemy go 
wykorzystywać. Nie tyle chodzi tu 
o zarabianie, co o służenie mieszkań-
com – informuje Grzegorz Ciepiela, 
kierownik Zakładu Usług Komunalnych 
w Górnie.

noWY CEnnIK
Oto kilka pozycji z cennika usług 

świadczonych przez ZUK:
Czyszczenie przewodów kanalizacyj-

nych od 15 do 30 złotych za metr bie-
żący (cena uzależniona jest od średnicy 
rury). Czyszczenie wypustu ulicznego 
– 50 zł. Czyszczenie studzienki rewi-
zyjnej o głębokości do 2 metrów – 200 
zł. Czyszczenie studzienki rewizyjnej 
o głębokości powyżej 2 metrów – 300 
zł. Praca koparką – 80 zł/godz. Praca 
ładowarką – 100zł/godz. Podane przy-
kładowe stawki są cenami netto, do któ-
rych należy doliczyć podatek VAT.

Cennik w pełnej wersji stanowi za-
łącznik do uchwały nr XV/164/2016 
i jest dostępny na stronie internetowej 
www.gorno.pl w zakładce biuletyn in-
formacji publicznej / Uchwały Rady 
Gminy Górno. 

Wybite szyby w Krajnie Parcelach.Przystanek w m. Leszczyny Skała.

Informacja
Urząd Gminy Górno zawiadamia, że 

w dniach 2 maja (poniedziałek) oraz 27 
maja (piątek) bieżącego roku urząd bę-
dzie nieczynny. 

Powyższe dni zostaną odpracowa-
ne w soboty 20 i 27 sierpnia bieżącego 
roku.
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Wiesław Kaleta został ponownie 
wybrany na prezesa Zarządu 

Gminnego Związku ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Górnie. naszych dru-
hów na zjeździe powiatowym będzie 
reprezentował Stanisław Synowiec, któ-
ry ponownie został wybrany na komen-
danta gminnego oSP. Tak zdecydowano 
podczas Zjazdu oddziału Gminnego 
oSP, który odbył się 10 kwietnia w Woli 
Jachowej. Strażacy wręczyli także spe-
cjalne podziękowanie wójtowi Przemy-
sławowi łysakowi za szczególne zasłu-
gi dla ochrony przeciwpożarowej.

10 kwietnia w świetlicy w Woli Jacho-
wej odbył się Zjazd Oddziału Gminne-
go OSP. Delegaci z jednostek w Górnie, 
Leszczynach i Woli Jachowej wysłuchali 
sprawozdań z działalności zarządu gmin-
nego i udzielili mu absolutorium. Dele-
gaci wybrali także nowy zarząd gminny 
w następującym składzie: prezes – Wie-
sław Kaleta, zastępcy prezesa – Piotr Gil 
i Krzysztof Grzegolec, komendant gminny 
– Stanisław Synowiec, sekretarz - Grze-
gorz Wdowiak, skarbnik – Marian Grzego-
lec, członek prezydium – Mirosław Syno-
wiec, członkowie zarządu – Przemysław 
Kobyłecki, Leszek Pióro, Wiesław Biało-
goński, Krzysztof Niebudek, Adam Kotaś, 
Jacek Bugajski, Józef Piotrowski i Zdzi-
sław Grzegolec. 

Podjęto także jednogłośnie decyzję, że 
druhów z naszej gminy na zjeździe powia-
towym będzie reprezentował Stanisław Sy-
nowiec. 

- Mamy nadzieję, że będzie nas god-
nie reprezentował i liczymy, że uda mu 
się zająć jeszcze wyższe stanowiska 
w strukturach powiatowych i wojewódz-
kich – mówił prezes Wiesław Kaleta 
przypominając, że dotychczas Stanisław 
Synowiec pełnił funkcję sekretarza w za-
rządzie powiatowym i członka zarządu 
wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP.
PoDZIĘKoWaLI WóJToWI
Zjazd gminny stał się także okazją do 

podziękowania wójtowi Przemysławowi 
Łysakowi i wręczenia mu specjalnej statu-
etki – białego orła z ćmielowskiej porce-
lany z napisem „Podziękowania dla Wójta 
Gminy Górno Przemysława Łysaka za 
szczególne zasługi dla ochrony przeciwpo-
żarowej gminy Górno”. Statuetkę wręczyli 
Wiesław Kaleta, Piotr Gil i Krzysztof Grze-
golec. 

- Dziękujemy za to, że jest Pan dla 
nas strażaków jak ojciec, że dzięki Panu 
możemy się rozwijać, nasze jednostki są 
systematycznie doposażane. Mogę śmia-
ło stwierdzić, że te ostatnie pięć lat były 
najbardziej owocne dla naszych jednostek 
OSP – mówił Wiesław Kaleta, wręczając 
statuetkę wójtowi Łysakowi.

- Dziękuję za tę niespodziankę, ale 
przede wszystkim dziękuję za to, że za-
wsze mogę na Was liczyć, że w najtrudniej-
szych chwilach dla gminy jesteście w goto-
wości, pomagacie, służycie mieszkańcom 

gminy, a jak trzeba, to i mieszkańcom po-
wiatu czy województwa – mówił wójt.

Podkreślał przy tym, że ceni strażaków 
za ich ofiarną pracę, a wszystkie jednostki 
w gminie traktuje na równi. 

- Jest jeszcze dużo do zrobienia – kon-
tynuował wójt, przypominając o możli-
wości zdobycia dofinansowania nawet 
80-procentowego na sprzęt przeciwpoża-
rowy i potrzebie wprowadzenia jednostki 
w Leszczynach do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Swoje wystąpienie 
zakończył postulatem:

- Proszę, aby nigdy do głowy Wam nie 
przyszło wybierać wójta na prezesa gmin-
nego OSP – powiedział.

PoChWałY DLa STrażaKóW
Mnóstwo pochwał w kierunku strażaków 

posypało się z ust zaproszonych na zjazd 
gości. Oprócz wójta Łysaka komplemento-
wał ich starosta kielecki Michał Godowski, 
Ireneusz Żak, prezes Zarządu Powiatowe-
go ZOSP RP oraz dyrektor biura Zarządu 
Wojewódzkiego OSP brygadier Ryszard 
Januszek.

Zjazd gminny OSP

Dotychczasowy zarząd oddziału gminnego otrzymał absolutorium.

Specjalne podziękowanie strażaków dla wójta Przemysława łysaka.
Starosta Michał Godowski chwalił na-
szych druhów.
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Akcja zima - 187 tys. zł
Choć nie występowały zamiecie ani intensywne opady śniegu, to 

dla drogowców była to jedna z gorszych zim. Częste nocne przy-
mrozki sprawiały, że na ulice trzeba było wysypywać tony piasku i soli. 
Ile kosztowało w tym roku zimowe utrzymanie gminnych dróg?

W 2015 roku na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano z urzędowej 
kasy niecałe 187 tys. zł. Dla porównania pięć lat wcześniej, w 2010 roku zi-
mowe utrzymanie dróg kosztowało ponad 146 tys. zł, zaś w 2013 roku – 161 
tys. zł, w 2014 roku w miesiącach I, II, III, poprzedni wykonawca zainkasował 
95,5 tys. zł, zaś za miesiące X, XI, XII - nowy wykonawca niecałe 6 tysięcy zł. 

Drogowcy nie ukrywają, że tegoroczna zima wbrew pozorom była dla nich 
jedną z gorszych. Mimo, że nie było częstych opadów śniegu, to nocne przy-
mrozki i gołoledź sprawiały, że na jezdnie wysypywano tony soli i piasku, 
a to kosztuje.

- Tej zimy ryzyko, że na drogach powstanie gołoledź - tak zwana „szklanka 
na drodze” występowało wyjątkowo często. Każdy kierowca wie, że jest to 
najbardziej niebezpieczne zjawisko na drodze – mówi wójt Przemysław Łysak. 
- Tej zimy nasze drogi były niejednokrotnie w lepszym stanie niż trasy powia-
towe czy wojewódzkie przebiegające przez terytorium naszej gminy. Miesz-
kańcy byli zadowoleni. Pamiętać także należy, że co roku budujemy nowe 
drogi asfaltowe, przez to koszty zimowego ich utrzymania także wzrastają. 
W ostatniej kadencji powstały odcinki asfaltowe w: Skorzeszycach Pipała, na 
granicy sołectw Wola Jachowa, Górno Parcele i Krajno Parcele, dwa odcin-
ki w Górnie Parcelach, w Krajnie Zagórzu, Bęczkowie za szkołą, Bęczków 
Górka, Bęczków Komorniki i Bęczków za cmentarzem. Ponadto Leszczyny 
Skała, Radlin LPG, dwa odcinki w Cedzynie - w stronę Woli Kopcowej i na 
wiadukt czy Krajno Dworzysko – wyjaśnia wójt Łysak, dodając, że to w sumie 
dodatkowe kilkanaście kilometrów nowych asfaltowych dróg do zimowego 
utrzymania. Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, choć zauważyłem, 
że inni twierdzi inaczej - mówi wójt. - Koszty w tym roku są porównywalne 
do lat poprzednich. Duży skok cenowy był przed wyborami w 2010 roku, ale 
niebezpiecznie na drogach jest co roku, nie tylko przed wyborami. Trudny 
okres przeżywała gmina w 2014, kiedy to „zostawił” nas poprzedni, wieloletni 
wykonawca (również przed wyborami), a nowego tuż przed sezonem 2014/15 
ciężko było znaleźć - informuje wójt Łysak.

Ponad 1700  punktów oświetleniowych 
działa już na terenie gminy Górno. 

aby mieszkańcy mogli bezpiecznie poru-
szać się po zmroku, na oświetlenie dróg 
gmina wydała w ostatnim roku 650 tysięcy 
złotych. 

Niedawno oddanych do użytku zostało kil-
kanaście kolejnych słupów oświetleniowych 
w gminie. Tym razem w Krajnie Łęki. W 2015 
roku gmina wybudowała lub uzupełniła oświe-
tlenie między innymi w Górnie, Cedzynie, Woli 
Jachowej, Krajnie i Krajnie Parcelach. 

Na ten rok zaplanowano kolejne inwestycje 
tego typu. Oświetlony zostanie plac rekreacyj-
ny w Radlinie. Nowe latarnie pojawią się także 
w Krajnie Pierwszym, Krajnie Parcelach, Woli 
Jachowej i Radlinie. 

Władze gminy zamierzają zdobyć dofinanso-
wanie i wymienić 1400 lamp na terenie gminy 
zastępując je lampami typu LED.

- Oświetlenie ulic to poważny wydatek w bu-
dżecie gminy, ale nie oszczędzamy na tym, bo 
tu chodzi przecież o bezpieczeństwo miesz-
kańców – mówi wójt Przemysław Łysak, który 
wspomina moment, gdy obejmował funkcję wój-
ta. Wówczas z powodu złej sytuacji gminnych 
finansów wyłączane były latarnie po północy.

Od tamtej chwili znacząco zwiększyła się 
liczba latarni ulicznych, a dzięki odpowiedniemu 
zarządzaniu gminnymi finansami nie ma potrze-
by oszczędzania na oświetlaniu dróg.

650 tys. zł na 
oświetlenie dróg

Już po raz piętnasty uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. noblistów Polskich w Leszczynach zaprezentowali 

swoje umiejętności w Wewnątrzszkolnym Konkursie recyta-
torskim, tym razem pod hasłem” Przygoda z poezją”. Był to 
dzień wyjątkowy, bo 21 marca to również Światowy Dzień Po-
ezji oraz początek wiosny.

Dzieci, prezentujące wiersze poetów polskich występowały 
w dwóch grupach wiekowych: klasy I-II i klasy III-VI. Z ponad trzy-
dziestu uczestników wyłoniono następujących laureatów:

- w grupie młodszej: pierwsze miejsce zdobyła Anna Krawczyk 
kl.I, drugie Bartosz Szczurkiewicz kl. I i Amelia Szczepańczyk kl. II 
b, a trzecie Dominika Pałyga kl. II a. Przyznano także wyróżnienie 
dla Oliwii Ziółkowskiej, Pauliny Zapała i Dominiki Fąfara;

- w grupie starszej: pierwsze miejsce zajęła Magdalena Sań-
pruch kl. V, drugie Mikołaj Łakomiec kl. III, zaś trzecie Julia Zwierz-
chowska kl. VI. Wyróżnienia otrzymali: Dawid Cedro i Maja Kotaś.

Konkurs w Leszczynach

Sukces Mai Kotaś 
w konkursie pożarniczym
Maja Kotaś z SP w Leszczynach za-

jęła drugie miejsce w powiatowym etapie 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Gratulujemy.

781 tysięcy 318 złotych - tyle wyniosła dotacja 
gminy Górno dla Zarządu Transportu Miej-

skiego w Kielcach w 2015 roku.
Ten wygodny i bezpieczny środek transportu dociera do 

najdalszych zakątków naszej gminy, ale to kosztuje. 
Ponieważ w większości przypadków są to linie niedocho-

dowe, już dawno by były zlikwidowane, gdyby nie finansowe 
wsparcie ze strony gminy dla Zarządu Transportu Miejskiego 
w Kielcach. - Już teraz są to pokaźne wydatki w rocznym bu-
dżecie, a mieszkańcy wnioskują o zwiększenie liczby kursów 
oraz kolejne nowe trasy - mówi wójt Przemysław Łysak i przy-
pomina: - W ostatnim czasie poprowadziliśmy nową linię 41 do 
Krajna Zagórza przez Górno Parcele i Krajno Parcele, prze-
dłużyliśmy linię nr 47 z Bęczkowa do Krajna. Na linii 43 został 
dodany dodatkowy ostatni kurs nocny - informuje wójt Łysak.

- Ostatnio mieszkańcy proszą o zwiększenie częstotliwości 
linii nr 41 oraz o poprowadzenie komunikacji miejskiej przez 
Górno Zawadę. Za jeden kilometr kursu linii MPK gmina płaci 
Zarządowi Transportu Miejskiego 2,40 zł - informuje wójt. 

782 tys. zł  
na autobusy
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Wiktoria anioł i Mateusz Krzy-
siek - gimnazjaliści z Górna 

oraz Kacper opas ze Szkoły Podsta-
wowej w Górnie zostali laureatami 
wojewódzkich konkursów przedmio-
towych.

Dobiegła końca kolejna edycja Wo-
jewódzkich konkursów przedmiotowych 
dla gimnazjum i szkół podstawowych. 
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
duży sukces odnotowali uczniowie Gim-
nazjum im. rotmistrza Witolda Pileckie-
go w Górnie, którzy zdobyli dwa tytuły 
laureatów oraz  rywalizowali w czterech 
wojewódzkich finałach. Rekordzistą jest 
Mateusz Krzysiek, który wywalczył ty-
tuł laureata z języka niemieckiego oraz 
znalazł się wśród finalistów z historii 
i geografii. Ten rok szkolny udany był 
także dla Wiktorii Anioł, która zdoby-
ła tytuł laureata z historii. Do sukcesu 
uczniów przyczynili się z pewnością ich 
nauczyciele: Janusz Mochocki (historyk) 
i Grzegorz Szczepański (germanista).

W gronie laureatów znalazł się też 
uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej 
im. P. Ściegiennego w Zespole Szkół 
w Bęczkowie - Kacper Opas, który został 

laureatem Konkursu Humanistycznego. 
Opiekunki chłopca: polonistka Kata-

rzyna Tarwacka, nauczycielka historii 
Agata Pałys oraz nauczycielka plastyki 
Alina Bugaj-Ronduda nie kryją dumy ze 
swojego ucznia. Godny podkreślenia 
jest również fakt, iż Kacper to także fina-
lista Konkursu Matematyczno-Przyrodni-
czego, do którego przygotowywała go p. 
Kinga Rubak.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 
są najbardziej prestiżowe ze wszystkich 
konkursów, ponieważ już sam awans do 
III etapu daje uczniom dodatkowe punkty 
przy rekrutacji do szkoły średniej, a tytuł 
laureata zwalnia z egzaminu gimnazjal-
nego i daje przepustkę do wymarzonego 
liceum.

Laureatom gratulujemy i życzymy ko-
lejnych tak spektakularnych sukcesów.

Mateusz Krzysiek i Wiktoria anioł.Kacper opas z nauczycielkami.

Wywiad z Sienkiewiczem

Spotkanie upamiętniające 170 
rocznice urodzin henryka Sien-

kiewicza oraz 100 rocznicę śmierci 
pisarza odbyło się w GoK w Górnie 
z inicjatywy Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Górnie.

Podstawowym celem przedsięwzięcia 
była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz 
potrzebę dbałości o poprawną polszczy-
znę. Przybyłych licznie gości przywitała 
kierownik GOK Iwona Kucharska, tym sa-
mym dziękując za przybycie. Na spotkaniu 
nie zabrakło wicewójta Czesława Pytla, 
kierownik Samorządowego Zespołu Ob-

sługi Szkół w Górnie Barbary Raczyńskiej, 
proboszcza parafii Górno Edwarda Kupisa, 
dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, ro-
dziców oraz miłośników książek.

Do wspólnego czytania zachęcali or-
ganizatorzy. Fragmenty książki „W pusty-
ni i w puszczy” zaprezentowali uczniowie 
Zespołu Szkół w Górnie. Lektorem został 
również wicewójt Czesław Pytel. Uczest-
nicy spotkania wykazać się musieli znajo-
mością powieści, do której pytania przy-
gotowały panie Jolanta Krzysiek oraz 
Zofia Rubak. Dzieci wykazały się dużą 
znajomością powieści Henryka Sienkie-
wicza, co zostało nagrodzone słodkimi 

nagrodami.
Całość wzbogacił „wywiad z Henry-

kiem Sienkiewiczem”. W rolę pisarza 
wcielił się pan Bronisław Skowroński, 
a dziennikarkę zagrała pani Halina Dzie-
dzic. Uczniowie z Zespołu Szkół z Krajna 
pod opieką pani Katarzyny Dziekańskiej 
przygotowały barwą Bajkę Henryka Sien-
kiewicza. Na zakończenie wręczono na-
grody za czytelnictwo w poszczególnych 
filiach bibliotecznych w gminie Górno oraz 
został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
„Kartka Wielkanocna” zorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury.

/KM/

Nasi gimnazjaliści wśród najlepszych w regionie

na widowni zasiadł m.in. wicewójt gminy Czesław Pytel.
Bronisław Skowroński w roli Sienkiewicza, 
w roli dziennikarki halina Dziedzic.



G ł o s G ó r n a  •  n r  4 (44) •  K WIECIEŃ 20168

Tenisistki z Woli Jachowej 
wśród najlepszych w regionie
Gimnazjalistki z Woli Jachowej wygrały turniej tenisa 

stołowego, który odbył się w Baćkowicach i awan-
sowały do finału turnieju wojewódzkiego w tej dyscypli-
nie.

Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt szkół 
gimnazjalnych rozegrano w 23 marca w Baćkowicach.

Do turnieju zgłoszono cztery gimnazja: Gimnazjum w Bać-
kowicach, Gimnazjum Społeczne w Starachowicach, Gimna-
zjum w Łoniowie i Gimnazjum w Woli Jachowej.

W finale spotkały się reprezentacje Baćkowic, Woli Jacho-
wej. Po bardzo emocjonującym meczu wygrały dziewczęta 
z Woli Jachowej 3:2. Drużyna zwycięska otrzymała pamiąt-
kowy dyplom, złote medale, nagrodę rzeczową oraz awanso-
wała do finału wojewódzkiego. Po raz pierwszy Gimnazjum 
w Woli Jachowej wystąpi wśród 9 najlepszych drużyn w wo-
jewództwie i jest to niewątpliwie ogromny sukces młodych za-
wodniczek. Dziewczęta grały w składzie: Wiktoria Wąchocka, 
Wiktoria Żółtkowska, Karolina Krzysiek. Trener i opiekun: Je-
rzy Krzyszczak. Wiktoria Wąchocka, Wiktoria żółtkowska i Karolina Krzysiek.

W dniu 18 marca w hali sportowej w Masłowie odbył 
się turniej siatkówki dziewcząt „o Puchar Sekreta-

rza SZS w Masłowie”. 
W zawodach uczestniczyło 6 drużyn podzielonych na 2 gru-

py. Mecze grupowe i półfinałowe odbywały się na 2 boiskach, 
a finał na boisku głównym. Dziewczęta z Górna zdecydowanie 
wygrały swoją grupę, pokonując Gimnazjum Mąchocice 2:0 
(21:8, 21:8), Gimnazjum nr 2 Kielce 2:0 (21:8, 21:15), następnie 
w półfinale pokonały gospodarzy - Masłów 2:0 (21:9, 21:11). 
W meczu o I miejsce nieznacznie przegrały z Gimnazjum 
Ćmińsk 1:2 (16:21, 21:15, 12:15), zajmując II miejsce. 

W składzie Gimnazjum wystąpiły: Gabriela Kowalska – kl. I, 
Karolina Strząbała – kl. I, Łucja Sikora – kl. I, Julia Piwko – kl. I, 
Katarzyna Tomczyk – kl. I, Natalia Szlufik – kl. I, Anna Krysz-
czak – kl. III, Kinga Różyc – kl. III, Anna Anioł – kl. II, Partycja 
Wojciechowska – II, Katarzyna Rubak – kl. II.

Na Gminnym Turnieju Siatkówki w Krajnie dziewczęta 
z Górna również zajęły II miejsce. Ponieważ gros zespołu sta-
nowią uczennice kl. I, mamy nadzieję na dalsze sukcesy w ko-
lejnych latach. Opiekunem zespołu siatkarek jest nauczyciel 
wychowania fizycznego w Gimnazjum w Górnie Waldemar 
Możdżonek.

Sukces siatkarek

Tak cieszyły się ze zwycięstwa gimnazjalistki z Górna.

Reprezentowały nas 
na targach Agrotravel
VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 

i agroturystyki agrotravel odbyły się w kielec-
kim ośrodku wystawienniczym. W tak dużej imprezie nie 
mogło zabraknąć stoiska naszej gminy.

Jak co roku targom towarzyszyła prezentacja Karczmy re-
gionalnej oraz Sceny Kultury. Nie mogło zabraknąć tam na-
szych reprezentantów. Na Karczmie prezentowały swoje rę-
kodzieło oraz potrawy regionalne Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Woli Jachowej. Na scenie pokaz swoich umiejęt-
ności dał Zespół Śpiewaczy Górnianecki.

na targach gminę 
Górno godnie 
reprezentowały 
Górnianecki (na 
zdjęciu u góry) 
oraz Panie z KGW 
Wola Jachowa (na 
zdjęciu z prawej 
strony).


