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Z sesji Rady Gminy

dokończenie na str. 4

dokończenie na str. 6

W sesji budżetowej wziął udział starosta pow. kieleckiego Zdzisław Wrzałka, na 
zdjęciu: w towarzystwie wójtów naszej gminy.

Jest budżet  
na 2011 rok
Jedna  z  najważniejszych  sesji 

w roku Rady Gminy odbyła się 11  lu-
tego br. w Górnie: radni uchwalili bu-
dżet gminy na rok bieżący oraz wielo-
letnią prognozę finansową na lata: 2011 
-  2020.  Rada  podjęła  także  decyzję 
o  łączeniu szkół podstawowych z gim-
nazjami w  tzw.  zespoły  szkół  oraz  SP 
w Cedzynie z przedszkolem gminnym.

Obrady otworzył przewodniczący 
rady Grzegorz Skiba, witając uczestni-
ków sesji z wójtem Przemysławem Ły-
sakiem oraz gości: starostę powiatu kie-
leckiego Zdzisława Wrzałkę i radnych 
powiatu: Dariusza Skibę, Andrzeja Mi-
chalskiego oraz Ryszarda Mańkusa.

W finale akcji „Ferie z kulturą” uczestniczyli m.in., od lewej: dyrektor SP w Bęcz-
kowie Elżbieta Kasperek, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba oraz 
wójt gminy Przemysław Łysak.

To były fajne ferie !
Finał akcji z udziałem wojewody

- czytaj na str. 2

Strażacy - ochotnicy z naszej gminy 
-  podsumowują  swój  5-letni  dorobek, 
wybierają nowe władze oraz kreślą kie-
runki działalności na kolejną kadencję. 
22 stycznia odbyło się zabranie w OSP 
Wola Jachowa, dzień później – w OSP 
Górno. Uczestniczyliśmy w tym drugim 
spotkaniu druhów.

Kampania sprawozdawczo  
- wyborcza w OSP

Strażacy sumują 
dorobek i wybierają  

nowe władze
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Finał akcji z udziałem wojewody 

„Ferie z kulturą”  –  to nowa propo-
zycja wypoczynku dla dzieci w małych 
miejscowościach. Celem przedsięwzię-
cia jest zorganizowanie atrakcyjnego 
i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci 
w trakcie trwania ferii zimowych, a tak-
że promocja idei tolerancji i szacunku 
wobec innych kultur, propagowanie za-
jęć pozaszkolnych, ciekawych hobby 
oraz zainspirowanie do organizacji zajęć 
dla dzieci w okresie przerw międzysz-
kolnych.

Wśród atrakcji są między innymi: 
warsztaty plastyczne, modelarnia, studio 
fotografii, pokaz rękodzieła artystyczne-
go i kulinaria oraz warsztaty praktyczno 
- techniczne „Zrób to sam”.

To wszystko przygotowała SP 
w Bęczkowie, podejmując liczną rzeszę 
uczniów z całej gminy. W sali gimna-
stycznej zorganizowano stoiska, gdzie 
swoją twórczość prezentowali miejsco-

Uczniowie szkoły w Bęczkowie przy wyrobach ceramicznych wykonanych na warsz-
tatach, w ramach akcji „Ferie z kulturą”.

Atrakcją imprezy był Senegalczyk 
Mama Dou Diouf.

To były fajne ferie !

wi twórcy, m.in.: Ewa  Siudajewska – 
ciekawa kolekcja chust świętokrzyskich, 
Helena  Szlufik  i Wiesława  Juchnow-
ska – wycinanki, robótki ręczne, Paweł 
Pedrycz  i  Jan  Ryń – rzeźba ludowa, 
uczniowie – gazetki ścienne, fotografie 
okolicy, Helena Szlufik i Alicja Waldon 
– wycinanki, haft, origami: figurki z pa-
pieru. Można też było obejrzeć malar-
stwo – obrazy wykonane przez uczniów 
w ramach warsztatów plastycznych. 
Z ciekawością oglądano prace w techni-
ce decupage  (postarzanie farbą różnych 
wyrobów).

Finał „Ferii z kulturą” zaszczycili: 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pa-
lat – Koruba oraz wójt gminy Przemy-
sław Łysak. Wyrazili oni swoją radość, 
że mogą uczestniczyć w finale akcji 
z okazji ferii zimowych, podziękowali 
dyrekcji szkoły - na ręce Elżbiety Ka-
sperek – za przygotowanie imprezy oraz 

jej uczestnikom za uatrakcyjnienie wol-
nego czasu młodzieży.

Program pożegnania ferii był bardzo 
bogaty: obok wystaw prac ludowych 
i warsztatów, podczas których moż-
na było samemu wypróbować swoje 
umiejętności manualne, odbywały się 
występy artystyczne. Taniec latynoame-
rykański oraz klasyczny zaprezentowała 
para z kieleckiego MDK: Małgorzata 
Budzisz i Mateusz Krzysiek, taniec lu-
dowy i pieśń o Bęczkowie zademonstro-
wali „Mali Bęczkowianie” w strojach 
ludowych, był też pokaz tańca nowocze-
snego w wykonaniu uczniów miejscowej 
szkoły. Jak zwykle, duże brawa otrzymał 
zespół „Bęczkowianie”, który zaprezen-
tował się w nowych strojach ludowych, 
zakupionych dzięki pomocy środków 
unijnych.

Atrakcją był wykład i konkurs o Afry-
ce poprowadzony przez czarnoskórego 
MamaDou Diouf, rodem z Senegalu.

Na zakończenie wręczono dyplomy 
i nagrody dzieciom biorącym udział 
konkursach, m.in. na wykonanie herbu 
woj. świętokrzyskiego z elementami re-
gionalnej, malej ojczyzny. 

- To były fajne ferie ! – zapewniali 
uczestnicy imprezy w Bęczkowie. (J.)

Wojewoda  świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, działając w porozu-
mieniu z wójtem gminy Przemysławem Łysakiem, zaprosiła 10 lutego  uczniów 
szkół podstawowych z gminy Górno do Szkoły Podstawowej w Bęczkowie na 
wspaniałą zabawę, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Ferie z kulturą”.

Ewa Siudajewska przy swoim stoisku, 
m.in. z kolekcją chust świętokrzyskich. Pierwszy w życiu wywiad maluchów z Bęczkowa dla Radia „Kielce”.
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Redaktor naczelny „Głoborza” obchodzi 40-lecie pracy zawodowej

W liście gratulacyjnym do Jubilata, 
Marszałek Adam Jarubas pisze:      

„Dziennikarstwo w najlepszym sty-
lu i profesjonalizm – to przymioty, któ-
re budują Pana zawodowy wizerunek. 
Wiarygodność, rzetelność źródeł oraz 

Gratulacje od Marszałka !
Redaktor naczelny i twórca naszej, samorządowej gazety gminnej – Jerzy Kosowski obchodzi 40-lecie swojej dzienni-

karskiej pracy zawodowej. Z tej okazji, na noworocznym spotkaniu dziennikarzy regionu świętokrzyskiego z władzami 
samorządowymi województwa, w Wojewódzkim Domu Kultury, Jubilat otrzymał dyplom – list gratulacyjny od Marszał-
ka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa. List, kwiaty oraz upominki wręczyli: przewodniczący Sejmiku Marek Gos 
oraz wicemarszałek woj. świętokrzyskiego – Grzegorz Świercz.

przejrzystość i nowoczesność warsztato-
wa uzupełniają zawodowy image.

Z okazji jubileuszu 40-lecia pracy 
dziennikarsko - redaktorskiej, w imie-
niu Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego, składam Panu najserdeczniejsze 

gratulacje oraz życzenia zdrowia, satys-
fakcji z życiowych dokonań i osobistej 
pomyślności. Ogromnie cenię sposób, 
w jaki uprawia Pan trudną sztukę jaką 
jest dziennikarstwo. Opisując fakty, 
zawsze dochowuje Pan zasady obiek-
tywizmu i należytej staranności. Pań-
ska wieloletnia praca w redakcjach: 
m.in.: „Słowa ludu”, „Echa Dnia” oraz 
w pięciu tytułach prasy samorządowej 
(„Gołoborze”, „Ziemia Strawczyńska”, 
„Głos Miedzianej Góry”, „Głos Sobko-
wa” oraz „Gazeta Zagnańska”) w zna-
czący sposób przyczyniły się do rozwoju 
kieleckiego dziennikarstwa i wzmoc-
nienia roli, jaką w procesie budowania 
społeczeństwa obywatelskiego ma do 
odegrania prasa samorządowa.

Wyrażam głęboką nadzieję, że na-
dal będzie Pan dzielił się życiową mą-
drością i doświadczeniami z młodszymi 
adeptami dziennikarstwa, okazując im 
przychylność i zrozumienie. Raz jeszcze 
gratuluję dotychczasowego dorobku, 
życzę kolejnych sukcesów i jeszcze wie-
lu pięknych jubileuszy”.

Tego dnia Jubilat otrzymał także 
liczne gratulacje od swoich kolegów po 
piórze, wśród których było wielu wycho-
wanków nestora kieleckiego dziennikar-
stwa.

Dyplom, upominki oraz kwiaty wręczają Jubilatowi: przewodniczący Sejmiku Ma-
rek Gos oraz wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

Ostatnią partię nowiuteńkich, prosto spod igły, strojów lu-
dowych, osobiście dostarczył i wręczył członkom Zespołu Pie-
śni i Tańca „Bęczkowianie” wójt gminy Przemysław Łysak.

Zespół, ubrany w nowe „mundurki”, zaprezentował wójto-
wi swoje szlagiery – oczywiście z największym przebojem na 
czele, czyli piosenką „Kuniki karysie”. Na zakończenie odśpie-
wano tradycyjne 100 lat dla wójta.

Fundusze na stroje gmina pozyskała składając wniosek do 
Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” na tzw. małe 
granty. Dzięki temu, w ramach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” objętego PROW na  lata 2007 – 
2013 uzyskano dotację w wysokości 25 tysięcy zł. Za tę kwotę, 
plus wkład własny gminy – 14,5 tyś. zł. – zakupiono 47 komple-
tów strojów ludowych dla członków zespołu „Bęczkowianie”, 
„Górnianecki” oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej.

Stroje dla zespołów ludowych
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Do zaproponowanego porządku obrad 
wnieśli uwagi tzw. radni opozycji:  Emil 
Machul zgłosił wniosek formalny, by 
z projektu porządku obrad usunąć punkty 
mówiące o zamiarze utworzenia, z dniem 
1 września br., zespołów szkół w Krajnie 
i Bęczkowie. Uzasadnił to tym, że propo-
zycja wójta nie była konsultowana z Komi-
sją Oświaty RG. – 17 stycznia obradowała 
komisja, z udziałem wójta, ale ten projekt 
nie został wtedy zgłoszony. To świadczy 
jak się traktuje naszą komisję - mówił rad-
ny Machul.

- 16 lat pracuję w Radzie Gminy - uzu-
pełnił tę wypowiedź radny Jan  Sikora 
- i nie było takiego przypadku, by tak waż-
ne decyzje nie konsultować w komisjach 
merytorycznych rady. A ponadto dlacze-
go działa się wybiórczo: dlaczego zmia-
ny mają dotyczyć tylko szkół w Krajnie 
i Bęczkowie, a nie wszystkich w gminie ? 
Chcecie się odegrać politycznie ?

Do dyskusji na ten temat włączyli się: 
skarbnik gminy Henryk Opaliński: - Taki 
tryb postępowania przewiduje stosowna 
ustawa, taka jest procedura. Zaproponowa-
ne projekty uchwał dopiero rozpoczynają 
dyskusję o zamiarze łączenia szkół

 Barbara  Raczyńska, kierownik Ze-
społu Obsługi Szkół: - Jeżeli przeobrażenia 
w oświacie miałyby dotyczyć wszystkich 
jednostek, w których są gimnazja, to wy-
magałoby to ogromu pracy: między innymi 
konieczności oceny siedmiu dyrektorów 
(jednej oceny już dokonano). Zmiany, to 
także: nowy regon szkoły, nowe pieczątki, 
nowy rachunek bankowy itp. Na to wszyst-
ko potrzeba czasu. Nie można wszystkiego 
robić jednocześnie...

Do problemu ustosunkował się prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba: 
- Zmiany w systemie oświaty gminy zapro-
ponował wójt, który ma prawo do inicja-
tywy uchwałodawczej. Niczego przecież 
nie przesądzamy, uchwały intencyjne, to 
dopiero początek procedury.

Wójt gminy: - Jest to mój wniosek 
i dziwię się, że przewodniczący Komisji 
Oświaty Emil Machul ma taki stosunek do 
niego. Przecież zmiany w oświacie mają 
na celu usprawnienie jej funkcjonowania. 
To są uchwały intencyjne, które otwierają 
procedurę. Nie likwidujemy szkół, tylko 
je łączymy, nie ma żadnych zagrożeń dla 
dzieci, nie będziemy zwalniać nauczycieli. 
Przeobrażenia te mają usprawnić działal-
ność jednostek, otwierają drogę do kon-
sultacji z Komisją Oświaty Rady Gminy, 
radami pedagogicznymi i radami rodzi-
ców, związkami zawodowymi, do decyzji 
Kuratorium Oświaty. Wtedy dopiero radni 
podejmą stosowną decyzję.

Z sesji Rady Gminy

Jest budżet na 2011 rok

Radny Jan Sikora zgłosił wniosek for-
malny, by proponowane zmiany w funk-
cjonowaniu szkół dotyczyły także pozosta-
łych miejscowości: Cedzyny, Górna i Woli 
Jachowej.

W głosowaniu radni odrzucili wniosek 
E. Machula o usunięcie z porządku obrad 
punktów dotyczących zamiaru utworze-
nia zespołów szkół oraz przyjęli wniosek  
J. Sikory o zastosowaniu procedury łącze-
nia szkół również w pozostałych miejsco-
wościach gminy.  Przyjęto także cały po-
rządek obrad.

wanie działalności punktów przedszkol-
nych w gminie. Ustosunkowując się do 
tego wniosku, wójt zapewnił o ciągłości 
funkcjonowania punktów przedszkolnych 
w gminie. Odniósł się także do budowy 
drogi w Radlinie (do stacji LPG), stwier-
dzając, że nie zabierał z projektu budżetu 
poprzedniej ekipy żadnej inwestycji, także 
drogi, o którą wnioskował do budżetu rad-
ny Emil Machul. 

W głosowaniu radni odrzucili wniosek 
radnej Doroty Kot.

Radni: Aneta  Dudzik,  Andrzej  Ła-
komiec,  Jan Sikora, Emil Machul, Sta-
nisław  Anioł,  Władysław  Kowalczyk, 
Stanisław  Cedro,  Janina  Rubak,  Jan 
Zielonka oraz sołtys Skorzeszyc Renata 
Mochocka ustosunkowali się do projektu, 
często krytycznie, zgłaszając m.in. potrze-
by inwestycyjne swoich sołectw. Wiele 
z nich, zgłoszonych w formie wniosków 
w trakcie opracowywania projektu, nie 

Uwaga radnych skupiła się następnie na 
projekcie budżetu gminy na rok 2011. Był 
on szczegółowo dyskutowany w komisjach 
RG, omówił go również skarbnik Henryk 
Opaliński: - Jest to projekt poprzedniej eki-
py – mówił - nieznacznie tylko zmieniony: 
włączono do niego wykonanie: chodników 
przy drogach powiatowych i wojewódz-
kich i projektu garaży dla OSP w Górnie, 
częściowe sfinansowanie zakupu samo-
chodu ratowniczo - pożarniczego dla OSP 
(300 tys. zł), karosację samochodu OSP 
(50 tys. zł), współfinansowanie budowy 
drogi gminnej Krajno – Bęczków (środki 
gminy: 555,7 tys. zł, drugie tyle z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych) oraz modernizację stołówek szkol-
nych w Bęczkowie i Radlinie.

W dyskusji nad projektem budżetu głos 
zabrało wielu radnych: Dorota Kot zgło-
siła wniosek, by środki, przeznaczone na 
zakup samochodu pożarniczego dla OSP 
(300 tys. zł), przeznaczyć na dofinanso-

uwzględniono z braku środków.
Skarbnik gminy odczytał opinie Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
budżetu na 2011 rok oraz o możliwości sfi-
nansowania deficytu budżetowego.

Budżet gminy na 2011 rok radni przy-
jęli 10 głosami, przy 4 głosach sprzeciwu 
oraz jednym wstrzymującym się.

Wójt Przemysław Łysak podziękował 
radnym za tę decyzję, podkreślając, że nie 
jest to budżet łatwy do wykonania, ale do-
łoży wszelkich starań, by go zrealizować.

Dochody budżetu gminy w roku bie-
żącym wyniosą: 36.795.212  złotych, zaś 
wydatki osiągną sumę: 40.098.340  zł. 
Zadłużenie  gminy  na  koniec  tego  roku 
przekroczy 19 milionów złotych (!).

W budżecie utworzono rezerwy: ogól-
ną w wysokości: 250.000 zł oraz celową, 
przeznaczeniem na zarządzanie kryzyso-
we: 70.000 tys. zł. 

W budżecie zawarto dochody – 
140.000 zł – z tytułu wydawania zezwoleń 

Radni głosują nad budżetem gminy na rok 2011.

dokończenie ze str. 1
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza w sołectwach

Badania: 21 - 23 lutego br.na sprzedaż napojów alkoholowych. Środ-
ki te zostaną przeznaczone na realizację 
zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przeciwdziałania nar-
komanii.

W trakcie sesji głos zabrał starosta 
kielecki Zdzisław Wrzałka, który podkre-
ślił swoje bliskie kontakty z naszą gminą 
(jeszcze jako wicemarszałek woj. świę-
tokrzyskiego). Zaowocowały one m.in. 
inwestycjami realizowanymi ze środków 
unijnych. Starosta zadeklarował dalszą 
współpracę, zwłaszcza przy realizacji in-
westycji drogowych oraz rozwiązywaniu 
problemu bezrobocia.

Gospodarze gminy podziękowali go-
ściowi za obecność na sesji, za wysiłki 
w rozwoju gminy oraz prosili o przychyl-
ność w dalszych kontaktach.

Radni przyjęli następnie uchwały, m.in. 
w sprawach:

- zatwierdzenia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Narkomanii na rok 2011,

- zamiaru utworzenia, z dniem 1 lipca 
br., Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Cedzynie,

- zamiaru utworzenia, z dniem 1 wrze-
śnia br., zespołów szkół w Krajnie i Bęcz-
kowie (nie zgodzili się na połączenie SP 
z gimnazjami w Górnie i Woli Jachowej),

- przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich.

Dokonano także zmian porządkowych 
w składzie komisji Rady Gminy.

W dalszej części obrad wójt złożył in-
formację o swojej pracy między sesjami 
RG, omawiając m.in. swoją obecność na 
zebraniach sprawozdawczo-wyborczych 
w poszczególnych sołectwach.

W „zapytaniach i interpelacjach” głos 
zabrali: Emil Machul,  Renata Mochoc-
ka, Władysław Kowalczyk, Andrzej Ła-
komiec, Teresa Szlufik, Andrzej Michal-
ski  i  Jan Zielonka, podnosząc problemy 
gminy oraz swoich sołectw. Ustosunkował 
się do nich wójt gminy (szczegóły w proto-
kóle z sesji RG).    

(Kos.)

Radni powiatu kieleckiego: Andrzej  Mi-
chalski, Dariusz Piotr Skiba i Ryszard Mań-
kus serdecznie dziękują wszystkim za zaufanie 
i udzielone poparcie w wyborach samorządo-
wych. Jednocześnie informują, że w Radzie Po-
wiatu pracują: A. Michalski (tel.: 508-304-410;  
e-mail:korab2@interia.pl ) - w Komisji Dróg, 
Komunikacji  i Budownictwa oraz Komisji 
Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Prze-
ciwdziałania Bezrobociu, D.P. Skiba (tel.: 608-
213-364) – w Komisji Samorządu, Rozwoju 
Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu,  
R. Mańkus (tel.: 798 - 866 - 802) – w Komisji 
Dróg, Komunikacji i Budownictwa. Wszystkich 
zainteresowanych współpracą proszą o kontakty.

Radni powiatu 
zapraszają

Cytomammobus przyjedzie do Górna !

Tegoroczna kampanię charakteryzuje 
wysoka frekwencja, co świadczy o za-
interesowaniu mieszkańców sprawami 
gminy i swoich miejscowości. Np. w ze-
braniu w Woli Jachowej wzięła udział re-
kordowa liczba wyborców – ponad 300 !

We wszystkich uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminnych, z wójtem 
Przemysławem Łysakiem, który mówił 
o budżecie gminy na rok bieżący, infor-
mował o zaawansowaniu prac nad miej-
scowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, ustosunkowywał się do 
lokalnych problemów zgłaszanych pod-
czas dyskusji. 

W wyborach nowych sołtysów i rad 
sołeckich mieszkańcy powierzają te 
funkcje dotychczasowym sołtysom, 
choć nie wszędzie. I tak: w Skorzeszy-
cach wybrano nową p. sołtys – Renatę 
Mochocką. Jak stwierdziła w rozmowie 
reporterem „Gołoborza”, swój wysiłek 

w nowej kadencji skupi przede wszyst-
kim na wyjaśnieniu „zamieszania” zwią-
zanego z projektowaniem oczyszczalni 
ścieków tej miejscowości oraz na poło-
żeniu dywanika asfaltowego na drodze 
Skorzeszyce – Pipała.

Drugą, nową twarzą wśród sołtysów 
jest Jan  Pedrycz w Bęczkowie, który 
zastąpił na tej funkcji Danutę Jaros.

W pozostałych sołectwach funkcję 
sołtysa powierzono dotychczasowym go-
spodarzom wsi: w Cedzynie Tomaszowi 
Tofilowi, w Górnie – Marianowi Grze-
golcowi – jednemu z najstarszych stażem 
sołtysów w regionie, w Górnie Parcele 
-Teresie  Szlufik, w Podmąchocicach – 
Edwardowi Waldonowi, Radlinie – Ja-
nuszowi Bednarzowi i Woli Jachowej 
– Stanisławowi Cedro (nazwiska pozo-
stałych sołtysów podamy w następnym 
numerze „Gołoborza”). 

(J.)

Wybierają najlepszych !
Trwa akcja sprawozdawczo  - wyborcza w 13 sołectwach, na  terenie gminy 

Górno. Zainaugurowało  ją – 16  stycznia br. – zebranie w Bęczkowie. Kolejne 
odbyły się w pozostałych miejscowościach gminy, ostatnie spotkania wyborców 
z kandydatami na sołtysów planowane są 27 lutego w Krajnie Pierwszym oraz 
Krajnie Zagórze, ostatnie przeprowadzone zostanie 6 marca br. w Leszczynach.

Sołtysi biorą udział każdej sesji Rady Gminy, na zdjęciu: pierwsza z prawej – nowo 
wybrana sołtys ze Skorzeszyc. Renata Mochocka.

Badania będą wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w cytomammobusie, wyposażonym w nowoczesny cyfrowy  mammo-
graf, umożliwiający wykonanie badania piersi oraz w fotel ginekologiczny do badań 
cytologicznych. 

Cytomammobus będzie stacjonował w dniach: od 21 do 23 lutego 2011 roku 
przed budynkiem ośrodka zdrowia w Górnie, a badania będą wykonywane w godzi-
nach od 9:00 do 16:00. 

Panie, zainteresowane wykonaniem badania, mogą się zarejestrować na miejscu 
w cytomammobusie lub pod numerem telefonu: 661 911 300.

Jak już informowaliśmy, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz wójt gmi-
ny Górno zapraszają na bezpłatne badania wszystkie panie w wieku 50-69 lat, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały kontrolnych badań mammo-
graficznych oraz panie, w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie 
wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.
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Kampania sprawozdawczo - wyborcza w OSP

Do remizy OSP w Górnie, na zebra-
nie sprawozdawczo – wyborcze, przy-
szło 29 druhów (na stan: 46), co zapew-
niło ważność podejmowanych decyzji. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
gospodarze gminy – wójt Przemysław 
Łysak i przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz  Skiba, zastępca komendanta 
miejskiego PSP w Kielcach bryg. Ro-
bert Sabat, dyrektor Biura Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP w Kielcach Ryszard 
Januszek, prezes Zarządu Gminnego 
OSP Wiesław Kaleta, prezes Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go Wacław  Mozer  oraz małżeństwo 
Anna i Andrzej Michalscy – sponsorzy 
jednostki. Obecne były także członkinie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Zebranie otworzył i powitał jego 
uczestników prezes jednostki OSP 
w Górnie Krzysztof  Grzegolec. Spra-
wozdanie z działalności OSP w minio-
nych pięciu latach przedłożył wiceprezes 
i naczelnik OSP w jednej osobie - Stani-
sław Synowiec.

W ciągu tego okresu jednostka znacz-
nie się rozwinęła zarówno pod względem 
liczebności jak  i bazy oraz wyposażenia. 
W tym czasie dokończono modernizację 
remizy, w której stworzono sobie bardzo 
dobre warunki do wzajemnych spotkań 
strażaków oraz mieszkańców. Znacznie 
powiększyło się wyposażenie OSP – za-
kupiono: samochód „gazela”, wentyla-
tor „kobra”, pompę szlamową (2006 r.), 
nożyce „holmatro” i węża „core” (2007 
r.), samochód „jelcz GCBA”, drabinę 
D10W, pompę i rozpierak „holmatro”, 
fantomy do ćwiczeń pomocy przedme-

dycznej (2008 r.), rozpierak kolumnowy, 
wąż „core” (2009 r.). W ciągu trzech 
lat skompletowano cały zestaw sprzętu 
„holmatro”. 

W roku ubiegłym OSP doposażono: 
w poduszki powietrzne  wysokociśnie-
niowe wraz z osprzętem, łódź płasko-
denną, przyczepkę do jej transportu, 
motopompę „tohatsu”, pompę szlamową 
„honda”, kamizelki ratunkowe.

zentując im nowoczesny sprzęt ratowni-
czy oraz szkoląc w zakresie bezpieczeń-
stwa p.poż.

Za ten wysiłek w ratowaniu mienia 
oraz życia ludzkiego strażakom serdecznie 
podziękował wójt gminy Przemysław Ły-
sak, zapewniając o dalszej pomocy władz 
gminy (ostatnio zlecił wykonanie projektu 
na garaż dla OSP), do podziękowań do-
łączyli przedstawiciele władz miejskich 
PSP oraz ZW ZOSP w Kielcach. 

Miłym akcentem zebrania było wrę-
czenie dyplomu - podziękowania mał-
żeństwu Annie i Andrzejowi Michal-
skim, którzy ufundowali przyczepę do 
transportu nowo zakupionej łodzi pła-
skodennej.

Uczestnicy zebrania wybrali nowe 
władze OSP: prezesem pozostał Krzysz-
tof Grzegolec, zaś naczelnikiem – Sta-
nisław Synowiec.

Wybory w OSP Wola Jachowa
Dzień wcześniej - 22 stycznia br.  - 

zebranie  sprawozdawczo  –  wyborcze 
odbyło się w OSP Wola Jachowa. I tu-
taj  w  obradach  uczestniczyli  gospo-
darze gminy: wójt Przemysław Łysak 
i przewodniczący Rady Gminy Grze-
gorz Skiba a także komendant miejski 
PSP Zdzisław Kuźdub.

Także i ta jednostka należy do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego, 
a w ostatnich pięciu latach pozyskała wie-
le cennego sprzętu i - przede wszystkim 
- nowoczesną remizę strażacką. Cennym 
wyróżnikiem jednostki jest Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza (chłopięca) 

Strażacy sumują dorobek  
i wybierają nowe władze

Druhowie z OSP Górno na zebraniu członków swojej jednostki, na pierwszym pla-
nie sponsorzy OSP: Anna i Andrzej Michalscy.

Obecn ie  j ed -
n o s t k a  p o s i a d a 
4 samochody do 
działań ratowniczo 
-gaśniczych: ciężki 
- „jelcz”, średni - 
„star”, lekki - „gaze-
ta” oraz „polonez”. 
Jednostka należy do 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Ga-
śniczego.

W okresie spra-
wozdawczym OSP 
Górno brało udział 
w 668 akcjach nio-
sąc pomoc potrzebującym. Nie było 
przypadku, by jednostka nie wyjechała 
na wezwanie: do pożaru, wypadków dro-
gowych, na akcje specjalne, np. powo-
dziowe, oraz na zabezpieczenie różnego 
rodzaju imprez w gminie i regionie.

Systematycznie podnosiło się wy-
szkolenie strażaków, dzięki udziałowi 
w licznych kursach specjalistycznych., 
np. tylko w ub. roku 6 strażaków ukoń-
czyło kurs sternika motorowodnego. 
Sporo czasu poświęcono na spotkania 
z uczniami szkół na terenie gminy, pre-

oraz grupa motorowodna, należąca do 
najlepszych w regionie o czym świadczą 
liczne nagrody i puchary za zdobycie 
czołowych miejsc na zawodach różne-
go szczebla. Jednostka udziela się spo-
łecznie podczas imprez na terenie gminy 
i powiatu.

Strażacy – ochotnicy z Woli Jacho-
wej wybrali swoje władze na kolejną 
kadencję: prezesem został ponownie 
Wiesław Kaleta, zaś wiceprezesem i na-
czelnikiem OSP w jednej osobie – Prze-
mysław Kobyłecki. (Kos.)

Prezydium zebrania z zaproszonymi gośćmi, m.in. gospoda-
rzami gminy Górno.
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Akcja „szpik dla Ani”

Akcja, prowadzona w Szkole Podsta-
wowej w Radlinie, przez pracowników 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach, zamiast od 9.00 do 
12.00 trwała do godz. 18.00 ! Tylu było 
chętnych, tylu ludzi dobrej woli zgłosiło 
się, by pomóc ciężko chorej.

- Liczba chętnych przekroczyła nasze 
oczekiwania ! To pierwsza akcja Cen-
trum, mająca na celu przebadanie daw-
ców i wpisanie ich do rejestru dawców 
szpiku, która jednorazowa zgromadziła 
tyle osób – mówi kierowniczka pracowni 
HLA Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa – Dorota Domańska.  Jeste-
śmy pod wrażeniem !

Zapłonęło światełko nadziei
Ciężko  chora pielęgniarka ośrodka  zdrowia w Radlinie  – Ania na  swoim, 

internetowym  skype  napisała:  „Wokół  siebie mam wspaniałych  ludzi”...  I  to 
się  rzeczywiście  sprawdziło  ! Na  apel  ośrodka  o  zgłaszanie  się  na  badania w 
kierunku zgodności tkankowej (chodzi o przeszczep szpiku dla Ani), w sobotę,  
22 stycznia br., zgłosiło się przeszło 300 osób z całej gminy !

Do oddania próbek swojej krwi zgłosiło się ponad 300 dawców !

W pokoju pobierania próbek krwi.

Pobrane próbki przechodzą obecnie 
badania, by ich dawców wpisać do spe-
cjalnego rejestru. Teraz zaczną się poszu-
kiwania komórek przetworzonych, które 
muszą być identyczne z cechami chorej. 
Miejmy nadzieje, że wśród tych 300 pró-
bek znajdą się te potrzebne Ani. Pozostałe 
posłużą na pewno innym chorym, albo-
wiem dawcy zadeklarowali swoją goto-
wość oddania szpiku wszystkim, którzy 
go potrzebują. Przy okazji należy się wy-
jaśnienie, albowiem większość ludzi jest 
przekonana, że szpik, potrzebny chorym, 
transplantuje się z... kręgosłupa, co jest 
bolesne i niebezpieczne. Otóż nie ! Przy 
pomocy specjalnego urządzenia - sepa-

rator - komórki szpikowe wyizolowuje 
się z pobranej krwi. Oddawanie szpiku, 
to nic innego jak oddawanie krwi (10 
ml), co - jak wiadomo - nie jest bolesne 
i zbyt uciążliwe. Obecnie do przeszczepu 
nie pobiera się szpiku z jam szpikowych, 
a więc zabieg nie wymaga leków znie-
czulających.

Akcja „szpik dla Ani” dowodzi, że 
mamy w gminie wielu ludzi wrażliwych, 
gotowych nieść pomoc bliźnim, gdy tego 
potrzebują. Wszystkim dawcom należą 
się słowa serdecznego podziękowania 
i podziwu za gotowość do podzielenia się 
tym co najcenniejsze – własną krwią.

Przy okazji odnotujmy, że równole-
gle do pobierania próbek krwi (dla prze-
szczepu szpiku), pracownicy Centrum 
prowadzili normalną akcję honorowego 
krwiodawstwa. Tego dnia 450 ml najcen-
niejszego leku oddało ponadto 40 dawców. 
To także spory zastrzyk krwi potrzebnej 
chorym w trakcie operacji czy wymiany 
krwi. Tym bardziej, że deficyt krwi jest 
ciągle aktualny. W imieniu potrzebują-
cych mówimy: serdeczne dzięki ! 

(Kos.)
P.s. Przy okazji podziękowania na-

leżą się także strażakom z OSP, którzy 
zabezpieczali akcję, m.in. kierując liczne 
samochody na parkingi i pilnując porząd-
ku przy szkole w Radlinie.

Z  całego  serca  DZIĘKUJĘ  przyjaciołom, 
koleżankom,  kolegom  oraz  wszystkim  oso-
bom,  którzy  zorganizowali  i  rozpowszechnili 
informację  o  możliwości  wykonania  badania 
zgodności  tkankowej  i wpisania  się w  rejestr 
honorowych dawców szpiku kostnego w sobo-
tę 22.01.2011 r.

DZIĘKUJĘ moim kochanym pacjentom oraz 
wszystkim ludziom o wielkim sercu, których 
poruszyła moja choroba i w tym dniu tak licznie 
oddali krew i zgłosili się na badanie HLA oraz 
zgłaszają się do Wojewódzkiej Stacji Krwio-
dawstwa w Kielcach.

DZIĘKUJĘ również tym, którzy ze wzglę-
du na wiek lub własne problemy zdrowotne nie 
mogli uczestniczyć w badaniu a wyrażali taką 
wolę.

Mała społeczność a tak WIELKA.
Bardzo, bardzo DZIĘKUJĘ.

Anna Anioł 

Dziękuję !
Wójt gminy Górno informuje, iż od 

1 lipca 2011 r. obowiązywać będzie Roz-
dział 3 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, regulujący funkcjonowa-
nie Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej. Zgodnie 
z wprowadzanymi zmianami, wszystkie 
wpisy zostaną przekształcone w formę 
elektroniczną i przesłane do CEIDG.

Dane  podlegające  wpisowi,  które 
określa art. 25 ust.1 ustawy o Swobo-
dzie  Działalności  Gospodarczej  takie 
jak: miejsce zamieszkania, adres głów-
ny i miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej, przedmiot  działalności 
zgodny z PKD – 2007, numer PESEL, 
NIP,  RFGON. MUSZĄ  BYĆ AKTU-
ALNE!

Po wejściu w życie ustawy, tj. po 1 
lipca 2011r., przedsiębiorcy wzywani 
będą do obowiązkowego uzupełnienia 
brakujących danych. Nie złożenie infor-
macji w wyznaczonym terminie będzie 

traktowane, jako niezgodność danych we 
wpisie z rzeczywistym stanem i skutko-
wać będzie wykreśleniem przez organ 
wpisu z ewidencji działalności gospodar-
czej w trybie art.35 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej w związku 
z art. 66 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz zmianie niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym, wójt gmi-
ny Górno - Przemysław Łysak prosi 
przedsiębiorców niemających aktualnego 
zaświadczenia, szczególnie tych, któ-
rzy nie dokonywali zmian we wpisach 
po 1 stycznia 2008 r., o złożenie wnio-
sku EDG-1 w Urzędzie Gminy Górno, 
w pokoju nr 4. Szczegółowe informacje 
pod nr tel.: 41/302 36 37, w godz. pracy 
urzędu. 

Wójt Gminy
Przemysław Łysak

Uwaga, przedsiębiorcy !
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Wybory w  LGD „Wokół Łysej Góry”

Wydział Bezpieczeństwa na Stadionach Piłkarskich ŚZPN uhonorował kluby nasze-
go regionu za sposób przygotowania obiektów i nadzór nad bezpieczeństwem podczas 
rozgrywania meczów. Wśród wyróżnionych znalazł się GKS Górno.

Wyróżnienie i puchar dla GKS Górno

Wyróżnienia – puchary wręczał prezes 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mi-
rosław Malinowski.

– Stan bezpieczeństwa poprawia się z roku 
na rok. Wobec pozytywnych zmian, które za-
chodzą postanowiliśmy wyróżnić kilka klubów 
za to, co zrobiły. Mam nadzieję, że puchary, 
które otrzymacie sprawią, iż będziecie dokła-
dać jeszcze większych starań do spraw bezpie-
czeństwa – skwitował prezes Malinowski.

Kapituła złożona z: Grzegorza Figar-
skiego (Wydział Bezpieczeństwa), Dariusza 
Kępy (Wydział Dyscypliny), Artura Burasa 
(Wydział Gier) i Konrada  Grochowskiego 
(Komisja ds. Licencji Klubowych) wyróżniła 
następujące kluby za sezon 2009/2010: Klasa 
B: GKS Górno, Partyzant Wodzisław. 

Puchar dla klubu odebrał prezes GKS 
Górno – Waldemar Możdżonek.

W tym czasie LGD zrealizowała wiele 
projektów unijnych, w ramach m.in.: Pilota-
żowego programu Leader PROW, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego 
Programu Operacyjnego WŚ czy Programu 
Integracji Społecznej. Do najbardziej znaczą-
cych należą:

- W 2008 r. LGD „Wokół Łysej Góry”, 
jako partner Świętokrzyskiego Centrum 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w Kielcach, rozpoczęła realizację projektu 
o wartości ponad 1,95 mln zł pn. „Nam nie 
jest łyso! – Łysogórska Akademia Kobiet”. 
Projekt jest skierowany do 200 nieaktywnych 
zawodowo kobiet z terenu 7 członkowskich 
gmin LGD. Zakłada kompleksowe wsparcie 
szkoleniowe (kursy zawodowe, komunikacji 
społecznej oraz językowe), a także staże dla 
pań, chcących powrócić na rynek pracy. 

W roku 2009 działania stowarzysze-
nia skupiły się wokół realizacji 3 głównych 
przedsięwzięć, tj.:

1. Przygotowaniu dokumentacji do osi IV 
LEADER PROW, a później realizacji przyję-
tej Lokalnej Strategii Rozwoju: w tym ogło-
szenie 3 konkursów grantowych (wartość 
wszystkich działań do roku 2014 prawie 10 
mln zł)

2. Przygotowaniu i realizacji projektu 
promocji turystycznej w ramach Działania 
2.3 promocja gospodarcza i turystyczna re-
gionu z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007 – 2013 pn. „Moc Świętego Krzyża” – 
kampania promocyjna produktów turystycz-
nych wokół Świętego Krzyża” (wartość 1,3, 
mln zł, okres realizacji do 2011 r.)

W „Szklanym Domu”  
o unijnej przyszłości

W grudniu 2007  roku powołano do  życia Lokalną Grupę Działania „Wo-
kół Łysej Góry” oraz wybrano jej władze. W ciągu czterech lat, LGD okrzepła 
w swojej działalności, zrzeszając siedem gmin: Bieliny, Bodzentyn, Suchedniów, 
Wąchock, Łączna, Masłów oraz Górno.

3. Współrealizacji projektu z Fundacją 
Rozwoju Demokracji Lokalnej pn. „Nam nie 
jest łyso! – Łysogórska Akademia Kobiet” 
(wartość 1.3 mln zł, okres realizacji do 2011 r.)

W roku 2010 stowarzyszenie koncen-
trowało się na realizacji rozpoczętych już 
działań projektowych, a ponadto rozpoczęło 
realizację dwóch kolejnych przedsięwzięć. 

Działalność LGD koncentrowała się na:
- realizacji umowy o warunkach i spo-

sobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwo-
ju  (tzw. umowa ramowa) w ramach Osi IV 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (wartość umowy 9  997  844,00 
zł), realizacji projektu „Moc Świętego Krzy-
ża – kampania promocyjna produktów tury-
stycznych wokół Świętego Krzyża” współ-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013. 

- kontynuacji realizacji projektu „Nam 
nie jest łyso! – Łysogórska Akademia Ko-
biet” .

W roku 2010 Stowarzyszenie było orga-
nizatorem 28 wizyt studyjnych oraz 15 gier 
terenowych. W ramach wizyt prezentowano 
działalność organizacji pozarządowych oraz 
grup formalnych i nieformalnych, samorzą-
dów objętych działaniem LGD. 

W roku 2010 rozpoczęto też realizację 
projektu - Lokalne Centra Obsługi Inwe-
stora - Eastern European Gateway. Projekt 
jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
programu Rozwój Polski Wschodniej - „Na-
sze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecz-
nej” finansowany ze środków Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. 

Warto podkreślić, iż gmina Górno, w ra-
mach współpracy z LGD, mogła zrealizować  
projekty dotyczące: zakupu strojów ludowych 
dla KGW i ludowych zespołów, wniosku pod 
tytułem: „Poznaj gminę Górno – Swoją Małą 
Ojczyznę” oraz projektu pn. „Zmiana sposo-
bu wraz z rozbudową, nadbudową i przebu-
dową budynku remizy OSP w Woli Jachowej 
na potrzeby świetlicy wiejskiej”.

O wszystkich tych problemach deba-
towano podczas Walnego Sprawozdawczo 
– Wyborczego Zebrania LGD w „Szklanym 
Domu” w Ciekotach – 24 stycznia br. Gminę  
Górno reprezentowała kilkunastoosobowa 
grupa z wójtem Przemysławem  Łysakiem 
oraz przewodniczącym Rady Gminy Grze-
gorzem Skibą na czele. 

Zarząd, w skład którego wchodziła repre-
zentantka naszej gminy Joanna Skrzyniarz 
(skarbnik), otrzymał absolutorium od walne-
go zebrania, dzięki czemu można było przy-
stąpić do wyboru nowych władz.

Na czele 7-osobowego zarządu ponow-
nie stanęła prezes Anna  Łubek z Bielin, 
naszą gminę reprezentuje ponownie Joanna 
Skrzyniarz (skarbnik). W skład 14-osobo-
wej Rady LGD weszli: Przemysław Łysak 
– wójt naszej gminy oraz Renata Grzegolec, 
natomiast w Komisji Rewizyjnej interesów 
gminy pilnować będzie przewodniczący RG 
Grzegorz Skiba. 

(Kos.)

Delegacja gminy Górno, na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym LGD, w „Szkla-
nym Domu” w Ciekotach.


