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Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Górnie

Nieudana próba
odwołania 

przewodniczącego
Odwołanie przewodniczącego Rady Gminy w Górnie Grze-

gorza Skiby – taki był główny powód sesji nadzwyczajnej, 
zwołanej na wniosek sześciu radnych. Szefowi rady zarzuco-
no m.in.: łamanie statutu gminy przy wprowadzaniu nowych 
punktów do porządku obrad, nie dostarczanie radnym mate-
riałów na czas, nieudolne prowadzenie obrad.

Sesja nadzwyczajna odbyła się 10 stycznia br., z udziałem 
wszystkich (15) radnych, wójta gminy Przemysława Łysaka, 
jego zastępcy Pawła Marwickiego, sołtysów, przedstawicieli 
prasy oraz kilku mieszkańców gminy.

Radny Jan Sikora zgłasza zarzuty pod adresem przewodniczą-
cego Rady Gminy Grzegorza Skiby. 

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczynach, 7 stycznia 2012 roku, 
odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców wsi. Uroczystość rozpoczęto w SP 
w Leszczynach, gdzie szanowni goście obejrzeli jasełka pt.: „Bóg się rodzi…” 
w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły.

Noworoczne spotkanie seniorów w Leszczynach

Wspólne kolędowanie
Jasełka w Górnie

„A jakie było 
Wasze Boże 

Narodzenie?”
Skąd pytanie skierowane do wszyst-

kich zebranych w sali gimnastycznej: 
„A jakie będzie Wasze Boże Naro-
dzenie?” Pytanie do każdego z nas, 
uczniów, rodziców, grona pedagogicz-
nego. Bo w środę, 21 grudnia 2011 r. 
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Górnie dekoracja jasełkowa na-
wiązywała do centrum handlowego 
w „świątecznym wystroju” i przedsta-
wienie rozpoczęli uczniowie przebrani 
za zabieganych pośród stoisk klientów, 
robiących ostatnie świąteczne zakupy.

Następnie wszyscy razem zaśpiewali 
kilka znanych kolęd. Po wspólnym kolę-
dowaniu głos zabrał wójt gminy Górno 
Przemysław Łysak, który podziękował 

dzieciom i nauczycielom oraz złożył ży-
czenia noworoczne seniorom.

„Bęczkowianie”  
i OSP Górno  

w Orkiestrze Owsiaka !

Jubileuszowy koncert WOŚP

- czytaj na str. 6
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Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Górnie

Już na początku obrad radny Jan Si-
kora poinformował, że będzie sesję filmo-
wał. Zgłoszono także uwagi do protokółu 
z ostatniej sesji, że nie oddaje on w pełni 
przebiegu obrad. Na wniosek radnego Jana 
Sikory przyjęcie protokółu odłożono na 
następną sesję.

Głównym celem spotkania było jednak 
odwołanie przewodniczącego Rady Gmi-
ny: radny Jan Sikora, (podpisał się jako 
pierwszy pod wnioskiem) zarzucił G. Ski-
bie m.in.: łamanie ustawy o samorządzie 
i statutu gminy, wprowadzając dodatkowe 
punkty obrad w ostatniej chwili, bez dostar-
czenia w regulaminowym czasie projektów 
uchwał, sugerowanie radnym na Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, by 
wystąpić ze Związku Gmin Gór Święto-
krzyskich, choć obecność w tym związku 
przyniosła gminie wielomilionowe korzy-
ści, zarzucił też dominację wójta podczas 
obrad. – Nie radzisz sobie pan z prowadze-
niem sesji, nie umiesz pan reprezentować 
gminy na zewnątrz – twierdził J. Sikora. – 
W ubiegłym roku gmina pozyskała z Unii 
Europejskiej 7 milionów złotych, ile pozy-
skała w tym roku ? – pytał radny.

Do zarzutów dołączył inny radny tzw. 
opozycji Emil Machul: - złamał pan statut 
gminy, wprowadzając na poprzedniej se-
sji, w ostatniej chwili, zmiany w budżecie, 
a plan zagospodarowania Bęczkowa został 
uchwalony bez konsultacji z mieszkańcami.

Przewodniczący Komisji Budżetu RG 
Władysław Kowalczyk stwierdził, iż prze-
wodniczący RG nie złożył wniosku o wy-
stąpienie gminy ze Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich, lecz potraktował swoje 
wystąpienie jako głos w dyskusji.

Przewodniczący G. Skiba polemizował 
z postawionymi zarzutami: - Nie wniosko-
wałem wystąpienia gminy ze Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich, lecz traktowałem 
to jako zaproszenie do dyskusji, czy nasza 
obecność w związku jest konieczna ? Kto 
prowadzi obrady, wszyscy widzą, a w ogóle 
cokolwiek byśmy nie zrobili - ja czy wójt 
- to zawsze jest źle. Pan, panie Sikora nie 
szanuje wyniku wyborów, bo pańska inicja-
tywa obraca się przeciwko wyborcom.

Wystąpienie E. Machula skomentował 
wiceprzewodniczący RG Jan Zielonka: 
- mówi pan nieprawdę, bo wszystkie, do-
datkowe uchwały były wprowadzane do 
porządku obrad po przegłosowaniu przez 
radnych. A w poprzedniej kadencji projek-
ty uchwał również wprowadzane były tuż 
przed sesją.

Do zarzutów ustosunkował się także 
wójt gminy: - jaki wpływ ma przewodni-
czący rady na pozyskiwanie środków unij-
nych, to rola moja i skarbnika gminy. A co 
się tyczy planu Bęczkowa, uchwalono go 
półtora roku temu, jednak ze względu na 

Nieudana próba odwołania przewodniczącego
błędy proceduralne, został on uchylony 
przez wojewodę. Błędy trzeba było wyeli-
minować i ponownie plan przegłosować.

Po tej emocjonalnej dyskusji, radni po-
wołali Komisję Skrutacyjną w składzie: Jan 
Zielonka – przewodniczący oraz Marzena 
Jamrożek i Andrzej Łakomiec – członko-
wie. Sekretarz gminy Jacek Piróg wyjaśnił 

źle wpływa na wyniki pracy, apeluję o da-
nie szansy radzie i wójtowi. Wiem, że rada 
i wójt dobrze współpracują na rzecz gminy. 
Dziękuję za taki wynik głosowania.

Następnie radny poinformował o ini-
cjatywach inwestycyjnych powiatu na tere-
nie gminy Górno, m.in. o pracach remon-
towych na drodze w Krajnie Zagórzu oraz 
o przygotowaniach do budowy chodników 
przy drodze powiatowej w Leszczynach 
i Bęczkowie.

W kolejnym punkcie obrad, wójt poin-
formował radę o swoich działaniach mię-
dzy sesjami. W ciągu kilku dni (poprzednia 
sesja odbyła się 29 grudnia) m.in. wziął 
udział w posiedzeniu Rady LGD „Wokół 
Łysej Góry” w Bielinach, która zaakcep-
towała 4 projekty z gminy Górno. Uczest-
niczył także w spotkaniu, w kieleckim 
Oddziale GDDKiA, w sprawie utrzymania 
„starej” drogi nr 74 biegnącej przez Cedzy-
nę. Z mocy przepisów, droga została drogą 
gminną, której utrzymanie – odcinek dłu-
gości ok. 2 km, - będzie niezwykle kosz-
towne. Czynione są starania – wspólnie 
z gminą Masłów – by drogę tę przejął inny 
administrator – powiat lub województwo. 

Wójt spotkał się także z mieszkańcami 
Cedzyny w sprawie odwodnienia niektó-
rych posesji. W budżecie gminy na 2012 
rok zarezerwowano na ten cel 300 tys. 
złotych. Kwota, po przetargu, przekracza 
tę sumę i uniemożliwia zawarcie umowy 
z wykonawcą. Wójt poprosił radnych o za-
jęcie stanowiska w tej sprawie.

W interpelacjach głos zabrali: Andrzej 
Łakomiec i Marian Grzegolec, zwracając 
uwagę wójta na problemy ich sołectw, do-
tyczące budowy drogi i parkingu w Bęcz-
kowie oraz zamontowania świateł pulsa-
cyjnych - dla poprawy bezpieczeństwa 
- na skrzyżowaniu przy kościele w Górnie. 
Po wyczerpaniu porządku obrad sesję za-
mknięto. 

(J.K.)

Radny powiatu kieleckiego Dariusz Skiba zabiera głos w dyskusji na sesji nadzwyczajnej.

zasady głosowania tajnego nad odwołaniem 
przewodniczącego Rady Gminy.

Po podliczeniu głosów, Jan Zielonka 
ogłosił wynik głosowania: za odwołaniem 
przewodniczącego opowiedziało się 6 rad-
nych, przeciwko odwołaniu – 8 radnych. 
Grzegorz Skiba pozostał więc nadal prze-
wodniczącym Rady Gminy w Górnie.

G. Skiba podziękował za zaufanie, 
stwierdzając: - nadal będę się starał pełnić 
swoją funkcję należycie i zgodnie ze statu-
tem gminy. Chcę współpracować z każdym 
dla dobra gminy, tylko czy druga strona bę-
dzie chciała ?

Obecny na sesji radny powiatu Da-
riusz Skiba stwierdził m.in.: - Niezgoda 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
Jan Zielonka podaje wyniki głosowania 
nad odwołaniem przewodniczącego RG.
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Z sesji Rady Gminy

Wójt Przemysław Łysak podkreślił, 
że jest to inauguracja bliższych kontaktów 
KRUS z rolnikami naszej gminy, szczycą-
cej się największą liczbą ubezpieczonych 
rolników w gminach regionu. Zwycięzcami 
testu okazali się: I miejsce Cecylia Kraw-
czyk z Krajna Wymyślona, II – Teresa 
Szlufik z Górna Parceli, III – Stanisław 
Cedro z Woli Jachowej. Otrzymali oni na-
grody rzeczowe ufundowane przez KRUS.

Obrady sesji rozpoczął przewodniczący 
RG Grzegorz Skiba, witając uczestników 
sesji z wójtem Przemysławem Łysakiem 
i jego zastępcą Pawłem Marwickim. Po-
czątek obrad został zakłócony nie poinfor-
mowaniem radnych przez radnego Jana 
Sikorę o filmowaniu sesji.

Przy ustalaniu porządku obrad, rad-
ny Emil Machul zwrócił uwagę, że radni 
nie mogli zapoznać się projektem uchwały 
dotyczącej zmian w budżecie, albowiem 
otrzymali ją tuż przed rozpoczęciem sesji. 
Wicewójt Paweł Marwicki wyjaśnił, iż stało 
się tak, ponieważ kończy się rok budżeto-
wy, który należy zamknąć, uchwałę przygo-
towano w ostatnim momencie. 

Wójt gminy Przemysław Łysak pod-
kreślił, iż o zmianach, zaproponowanych 
w projekcie uchwały, można przecież dys-
kutować podczas sesji, wójt zaapelował do 
radnych o zrozumienie i rozsądek. Porządek 
obrad przyjęto w głosowaniu.

Radni przyjęli uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy – zmniejszo-

no dochody i wydatki budżetowe o kwotę 
5,5 tys. zł (mniejsze wpływy od osób praw-
nych i fizycznych) oraz dokonano przenie-
sień środków między działami w wysokości 
353,4 tys. zł w celu lepszego ich wykorzy-
stania, m.in. na opłacenie udziału strażaków 
w akcjach ratunkowych,

- zmiany do uchwały dot. wykupu 
działki w Bęczkowie – wpisanie prawidło-
wego numeru działki, przeznaczonej na po-
szerzenie drogi do przepompowni,

- upoważnienia wójta do podjęcia 
działań i podpisania umowy na realizację 
projektu „Świętokrzyscy Liderzy Admi-
nistracji – nowa jakość dla mieszkań-
ców”- Urząd Gminy zamierza wziąć udział 
w konkursie doskonalącym świadczenie 
usług mieszkańcom. W UG powołany zo-
stał 7-osobowy zespół, który dokona samo-
oceny pracy urzędu,

- lokalizacji przystanków dla prze-
wozu M-bus. – wyznaczono lokalizacje 
przystanków w sołectwach: Krajno Parce-

le, Krajno Drugie, Krajno Pierwsze oraz 
Górno,

- przystąpienia gminy Górno do pro-
jektu Konsorcjum pn. „Świętokrzysko – 
Podkarpacki Klaster Energetyczny – co 
przyniesie gminie korzyści w postaci m.in. 
eliminowania barier hamujących rozwój 
energetyki odnawialnej oraz efektywnego 
wykorzystania energii.

W czasie obrad na sesję przybył komen-
dant Komisariatu Policji w Daleszycach 
(podlega mu posterunek policji w Górnie) – 

antykorupcyjnych, także w spotkaniu u pre-
zydenta Kielc na temat polityki związanej 
z unieszkodliwianiem odpadów komunal-
nych. Gospodarz gminy gościł dyrektor 
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na 
temat organizacji w gminie klas integra-
cyjnych. Warto podkreślić, że nasza gmina 
ma duże sukcesy w prowadzeniu naucza-
nia indywidualnego w domach uczniów, 
10 uczniów dojeżdża na specjalne zajęcia 
do Kielc. Koszt tych wszystkich przedsię-
wzięć, to 660 tys. złotych.

Wójt prowadził rozmowy w Kielcach na 
temat przedłużenia linii MPK nr 106. Nie-
stety, wniosek potraktowano odmownie.

P. Łysak poinformował też o ujednoli-
ceniu pracy urzędu i jednostek organizacyj-
nych: będą one czynne od 7.30 do 15.00, we 
wtorki od 7.30 do 17.30.

Zawarta została umowa z kieleckim 
„Ecoboxem” na konserwację oświetlenia 
w gminie.

Wójt poinformował także o Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta na boisku „Or-
lika” w Radlinie. Turniej wygrała, po raz 
kolejny, drużyna z Woli Jachowej.

W interpelacjach głos zabrali: An-
drzej Łakomiec, Marian Grzegolec, Emil 
Machul, Janina Rubak, Aneta Dudzik 
i Marian Szlifik, podnosząc problemy 
gminy oraz swoich sołectw. M.in. M. Grze-
golec podziękował wójtowi za odwodnienie 
w pobliżu kościoła w Górnie oraz za dofi-
nansowanie zakupu samochodu ratowniczo 
- gaśniczego, który był użyty do akcji ra-
towniczych już ponad 20 razy. (J.K.)

Zlokalizowano przystanki M-busów
Komendant Komisariatu Policji  
o bezpieczeństwie w gminie

Ostatnia w ub. roku sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r. – rozpoczęła się 
nietypowo: po zakończeniu szkolenia rolników przez przedstawicieli Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, zakończonego testem, nastąpiło wręczenie 
nagród zwycięzcom.

Marzanna Jop 
Od nowego roku skarbnikiem gmi-

ny Górno jest Marzanna Jop. Ma 34 
lata, mieszka w Jeleniowie, gm. Nowa 
Słupia. Ukończyła Politechnikę Ra-
domską, kierunek: zarządzanie przed-
siębiorstw, a także studia podyplomo-
we w Wyższej Szkole Administracji 
Publicznej w Kielcach – wzmacnianie 
zdolności jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie budżetu.

Od 1 kwietnia 2004 r., do czasu po-
wołania na skarbnika w Górnie, była 
skarbnikiem w Urzędzie Gminy w No-
wej Słupi. 

Jest mężatką i - jak pisze w c.v.- jest 
osobą ambitną, solidną, zaradną i ope-
ratywną, potrafi pracować w grupie. 
Łatwo nawiązuje kontakty, potrafi sa-
modzielnie rozwiązywać problemy.

Jacek Knap, który 
złożył informację 
o bezpieczeństwie 
na terenie naszej 
gminy. Od czerw-
ca 2011 r., kiedy to  
J. Knap objął to sta-
nowisko, zmniej-
szyła się liczba 
przestępstw na te-
renie gminy. M.in. 
udało się zlikwi-

Komisarz  
Jacek Knap

dować kilka grup przestępczych okradają-
cych nowo budowane obiekty mieszkalne. 
Nadal notuje się dużą liczbę nietrzeźwych 
kierowców, w tym rowerzystów. Uciążli-
wością są piraci drogowi na motocyklach. 
Wzrosła liczba podpaleń na terenie gminy. 
Dla likwidacji tych zagrożeń przy komisa-
riacie w Daleszycach powołano dodatkowy 
zespół patrolowy. Komendant 

Jacek Knap stwierdził także, iż przerwy 
w oświetleniu gminy nie mają wpływu na 
wzrost przestępczości. Z tego powodu notu-
je się nawet mniej spotkań tzw. „elementu”, 
zakłócającego spokój m.in. na przystankach 
autobusowych.

W dyskusji zwrócono uwagę na miejsca, 
w których grupuje się element chuligański 
(np. na zapleczu świetlicy w Leszczynach 
i na przystankach autobusowych), na prze-
kraczanie szybkości przez kierowców na 
drogach w gminie, na przypadki chuligań-
stwa w autobusach MPK. Uwagi te komen-
dant weźmie pod uwagę w pracy policji na 
terenie naszej gminy.

Wójt gminy złożył następnie informa-
cję o swojej pracy między sesjami RG, tj. 
od 12 do 29 grudnia. M.in.: wziął udział 
w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów, na którym analizowano proble-
my oświatowe: w wielu gminach dojdzie do 
likwidacji szkół, w naszej gminie nie pla-
nuje się takich decyzji. Wójt uczestniczył 
w spotkaniu u wojewody na temat działań 
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Kolędowanie w Radlinie

Jasełka w Górnie

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Zaproszeni goście udali się do nowego Budynku Spotkań 
Wiejskich na przygotowaną przez gospodynie uroczystą kolację. 
Wieczór zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Przemysław 
Łysak, zastępca wójta, Paweł Marwicki, przewodniczący Rady 
Gminy – Grzegorz Skiba, radny Stanisław Anioł, dyrektor SP 
w Leszczynach, Jerzy Snopek oraz przedstawiciele OSP z Lesz-
czyn Piotr Gil i Grzegorz Wdowiak.Wspólną biesiadę umilał grą 
na akordeonie p. Władysław Pedrycz a do łez rozśmieszył wszyst-
kich występ kabaretowy pań z KGW.

Seniorzy miło spędzili czas przy wspólnej rozmowie, śpie-
wie i wspomnieniach. Nie obyło się bez łez wzruszenia. Wie-
czór zorganizowano po raz pierwszy z nadzieją na kontynuację 
zwyczaju w kolejnych latach. (J.S.)

Noworoczne spotkanie seniorów w Leszczynach

Wspólne kolędowanie

Wspólna biesiada w Budynku Spotkań Wiejskich w Leszczynach.

Dzieci przypomniały licznie zgroma-
dzonej publiczności, którą stanowili: za-
proszeni goście, rodzice, dziadkowie, na-
uczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, 
historię przyjścia na świat Jezusa.

W atmosferę tamtej niezwykłej nocy, 
kiedy to przed ponad dwoma tysiącami 
lat narodził się w ubogiej, betlejemskiej 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
serdeczne życzenia. Do życzeń tych 
dołączył się również dyrektor szkoły – 
Krzysztof Kołtun, który podziękował 
uczniom i organizatorom za wspaniałą 
inscenizację.

W drugiej części spotkania odbył się 
Szkolny Koncert Kolęd w wykonaniu 
uczniów poszczególnych klas, począw-
szy od dzieci z punktu przedszkolnego 
i oddziału zerowego. Dzieci do występu 
przygotowali wychowawcy. 

Wszystkie dzieci otrzymały drob-
ne upominki. Były to obrazki z Bożym 
Narodzeniem oraz słodycze. Te ostatnie 
ufundowała Lidia Hińcza – właściciel-
ka sklepu ABC w Radlinie. W tym dniu 
w szkole odbyły się również klasowe 
spotkania przy wigilijnym stole. (J.S.)

szopce Zbawiciel, wprowadziły nas nar-
ratorki: Patrycja Kołtun, Izabela Śli-
wińska – uczennice kl. VI i Iwona To-
porek z kl. IV. 

Na zakończenie jasełek przewod-
nicząca Samorządu Uczniowskiego 
– Anna Sobieraj z kl. V i jej zastępca 
– Kamil Chudzicki złożyli wszystkim 

W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie, 21 grudnia 2011 roku, 
wystawione zostały jasełka. Przedstawienie pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki” 
przygotowali uczniowie klas III – VI pod kierunkiem nauczycielek: p. Jolanty 
Sobieraj, p. Izabeli Stępień i p. Janiny Kraj. O piękną oprawę sceniczną zadbały 
panie: Jolanta Sobieraj, Izabela Stępień i Wiesława Kołtun – jedna z mam.

bordowym tle przypominające: „A jakie 
będzie Wasze Boże Narodzenie?”

Gdy pastuszek oddalał się od stajen-
ki, Dziecię zaczęło płakać. Płakało coraz 
głośniej. Wnuczek słyszał ten płacz, zatkał 
więc sobie uszy, aby zachować marzenie 
o królu ze złotą koroną, srebrnym mieczem 
i purpurowym płaszczem. Nie mógł jednak 
uciec od tego płaczu. Zatrzymał się, zaczął 

Św. Mikołaj życzył „Wesołych Świąt! 
[…] worka pieniędzy, wczasów w Mek-
syku, wygranej na giełdzie”. Wszystko 
to w groteskowym krzywym zwiercia-
dle… Bo, czy nie karykaturalna jest scena, 
w której rodzice, zabiegani rodzice, kupują 
dziecku gry komputerowe i telewizor z de-
koderem po to…aby „mieć go z głowy na 
długie tygodnie”? A w scenie drugiej, kłó-
cące się rodzeństwo, które nie chce śmie-
ci wyrzucić, odkurzyć dywanu, nie chce 
pomóc zapracowanej matce, która ma 
„jeszcze tyle roboty: ugotować barszcz, 
usmażyć rybę, zagnieść pierogi, doprawić 
kompot”. I w końcu scena trzecia, w której 
stary pasterz opowiada wnukowi o królu 
w złotej koronie, w purpurowym płaszczu 
i przypasanym srebrnym mieczu. Wnuczek 
chciał grać dla takiego króla na fujarce, ale 
dla Dziecięcia z szopy złożonego w żłobie 
nie chciał grać… I wciąż białe litery na 

„A jakie było Wasze  
Boże Narodzenie?”

Ostatnia scena prezentowała rodzinę 
przy wigilijnym stole i harcerzy rozno-
szących światełko z groty betlejemskiej 
– symbol obecności Jezusa. Babcia, ła-
miąc opłatek, życzyła „wszystkiego, co 
najlepsze i najwartościowsze. Niech ma-
leńki Jezus obdarzy Was swoją miłością 
i pokojem. Niech zabłyśnie w Was światło 
i rozpromieni wszystkie troski i trudności. 
I niech będzie ważniejszy od wszystkich 
choinek, potraw i prezentów.” Podobne, 
piękne życzenia złożyła wszystkim ze-
branym w sali dyrektor Hanna Pióro, zaś 
uczniowie klas I odśpiewali radośnie pa-
storałkę „Był pastuszek bosy”.

powoli wracać. 
A gdy Dziecina 
się uspokoiła 
i uśmiechnęła 
się, chłopiec 
poczuł ogrom-
ną radość i zro-
zumiał, że ten 
uśmiech jest 
więcej wart niż 
złoto i srebro 
całego świata.  
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O wolontariacie w Zespole Szkół w Krajnie

W niedzielnym spotkaniu udział 
wzięli następujący goście: Michał 
Braun – prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Centrum Wolontariatu w Kielcach, poseł 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Lu-
cjan Pietrzczyk, przewodniczący Rady 
Gminy – Grzegorz Skiba oraz radny 
Powiatu Kieleckiego – Dariusz Skiba.

Dyrektor ZS przywitała gości na-
stępującymi słowami: „Jest mi szalenie 
miło gościć Państwa w naszej szkole. 
Tematyka, której poświęcamy dzisiejsze 
spotkanie, jest bardzo istotna w życiu 
każdego człowieka. Codziennie spotyka-
my się z osobami potrzebującymi i tylko 
od nas zależy, czy podejmiemy próbę 
niesienia im pomocy, a co za tym idzie, 
uszlachetnienia własnego charakteru.”

Następnie uczennice gimnazjum 
krótko opowiedziały o akcjach dobro-
czynnych, które mają miejsce w naszej 
szkole, a są to akcje: „Dąb Bartek”, 
„Góra Grosza”, dożywianie z fundacji 
„Maciuś”, świąteczno-noworoczna akcja 
charytatywna, świąteczny kiermasz ciast 
oraz kiermasz stroików świątecznych

Kolejnym punktem programu był 
występ uczniów klasy II B przygotowa-
nych przez p. Halinę Bujnowską. Dzieci 
w poetycki sposób przekazały zebranym 
swoją definicję wolontariatu.

Po maluchach na scenie wystąpiły 
uczennice gimnazjum, które pod opieką 
p. Agnieszki Machockiej przygotowały 

Na te i inne pytania pomoże odpowie-
dzieć Rafał Szyba - Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów. Do jego obowiązków 
należy między innymi: 

• Bezpłatne poradnictwo konsu-
menckie i informacja prawna w zakresie 
ochrony interesów konsumentów.

• Występowanie do przedsiębiorców 
w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów.

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
w 2012 roku

Pamiętajmy, że konsumentami jesteśmy cały rok. Wykupujemy ubezpie-
czenia, korzystamy z usług bankowych, sieci telefonii komórkowej, tankujemy 
paliwo, prowadzimy prace budowlane i dokonujemy setek innych zakupów. Co 
zrobić, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się z umowy, ewentualnie jakość jego 
usług, czy towarów pozostawia wiele do życzenia? Kiedy należy nam się odszko-
dowanie, gwarancja, rękojmia?

• Współdziałanie z właściwymi 
miejscowo delegaturami Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, organa-
mi Inspekcji Handlowej oraz organiza-
cjami konsumenckimi.

• Udział w postępowaniach w spra-
wach o ochronę interesów konsumentów.

Z pomocy prawnej Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów może skorzy-
stać każdy mieszkaniec powiatu kielec-

kiego, w każdy poniedziałek Rafał Szy-
ba dyżuruje od południa aż do wieczora. 
Dzięki temu można skorzystać z jego 
pomocy, np. wracając z pracy. Od wtor-
ku do piątku przyjmuje w godz.: 7.15-
15.15. Sprawę można przekazać również 
tradycyjną pocztą. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 
Rafał Szyba

Dyżury: poniedziałek  
w godz.: 11.00 - 19.00, 

Wtorek - piątek  
w godz.: 7.15 - 15.15. 

Al. IX Wieków Kielc 3,  
tel.: 41/342-18-30

wzruszającą inscenizację opartą na opo-
wiadaniu Erica  - Emmanuela Schmitta 
„Oskar i pani Róża”. Pokazywała ona 
historię niezwykłej przyjaźni między 
umierającym chłopcem, a najsłynniej-

trzczyk. On także zwrócił uwagę na isto-
tę i wagę bezinteresownych działań na 
rzecz drugiego człowieka.

Następnie została pokazana prezentacja 
na temat osoby i działań Michała Brauna, 
a potem sam gość w barwny i obrazowy spo-
sób opowiedział zebranym o działalności 
wolontariackiej w kraju i za granicą. Swoje 
słowa poparł prezentacją multimedialną pt. 
„Wolontariat zmienia świat i nas”.

Pomagają biedniejszym
W Zespole Szkół w Krajnie, 18 grudnia 2011 r., miało miejsce spotkanie do-

tyczące tematyki wolontariatu. Inicjatorką uroczystości była dyrektor – Małgo-
rzata Gębska-Lisowska. Za przygotowanie akademii odpowiedzialny był zespół 
nauczycieli: Agnieszka Machocka, Małgorzata Szlufik, Agnieszka Szostak, Wio-
letta Rubak, Halina Bujnowska, Anna Hińcza, Monika Satro i Kamila Góźdź.

szą chyba literacką wolontariuszką –  
p. Różą, która uczy Oskara jak pokonać 
strach, uwierzyć w Boga i nie poddać się 
w obliczu nieszczęścia. 

W dalszej kolejności p. Paulina 
Szlufik opowiedziała o wolontariacie, 
a po niej głos zabrał poseł Lucjan Pie-

Uroczystość zakończyła p. dyrektor, 
dziękując kwiatami Michałowi Brauno-
wi za przybycie i wystąpienie. Złożyła 
też wszystkim zebranym  życzenia bożo-
narodzeniowe.

Agnieszka Machocka

Wspólna kolacja po spotkaniu wolontariuszy w Krajnie, od lewej: przewodniczący 
Rady Gminy w Górnie - Grzegorz Skiba oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Cen-
trum Wolontariatu w Kielcach - Michał Braun.
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Jubileuszowy X Konkurs Poezji 
i Recytacji im. Karola Wojtyły odbył się 
ostatnio w Szkole Podstawowej w Porze-
czu. Wzięło w nim udział 91 uczestników 
z 18 szkół zlokalizowanych w wielu gmi-
nach, m.in.: w Kielcach, Ostrowcu, Lesz-
czynach, Promniku, Łopusznie, Sarnów-
ku i Dobrzeszowie a także w Górnie.

Jak powiedział nam inicjator i głów-
ny organizator imprezy, nauczyciel religii 
i nauczania muzycznego w SP Porzecze – 
Dariusz Kurpiński, przedmiotem współ-
zawodnictwa jest polska poezja religijna: 
recytowana i tworzona, zaś jego celem jest 
uwrażliwianie dzieci i młodzieży na wiarę 
w Boga i piękno poezji. 

Konkurs, od lat, odbywa się w dwóch 
kategoriach: recytacji poezji religijnej oraz 
twórczości własnej. 

Przesłuchania w grupach, przed ko-
misjami konkursowymi, trwały blisko  
4 godziny. Potem jury wytypowało zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach, 
których dyrektor SP, główny organizator 
oraz goście, m.in. dyrektor SP w Leszczy-
nach – Jerzy Snopek oraz ks. Paweł, uho-
norowali dyplomami i nagrodami. Było 
wiele radości i zadowolenia. 

Z naszej grupki najlepiej spisała się 
Dominika Sańpruch, która w  kat. kl. IV 
- VI zajęła III miejsce. Jej koleżanki Wero-
nika Snopek i Wiktoria Cedro otrzymały 
dyplomy za udział w konkursie. Uczest-
niczkami opiekowała się nauczycielka ze 
SP w Leszczynach Elżbieta Sańpruch – 
na zdjęciu.

X Konkurs Poezji i Recytacji 
im. Karola Wojtyły

Z miłości do Boga

W wyniku rozegranych spotkań 
ustalono kolejność. W kategorii chłop-
ców: I miejsce – gimnazjum w Krajnie, 
II – gimnazjum w Górnie, III – gimna-
zjum w Woli Jachowej, IV – gimnazjum 
w Bęczkowie.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego
W sali gimnastycznej gimnazjum w Górnie rozegrane zostały Drużynowe 

Mistrzostwa Gimnazjów w Tenisie Stołowym. Uczestnikami były reprezentacje 
wszystkich gimnazjów z terenu naszej gminy. Turniej obfitował w wiele zaciętych 
pojedynków. Wielokrotnie o zwycięstwie lub porażce rozstrzygały gry deblowe, 
także dyspozycja dnia i opanowanie emocji poszczególnych zawodników.

W kategorii dziewcząt ostateczna 
klasyfikacja wyglądała następująco: 
I miejsce – gimnazjum w Woli Jachowej, 
II – gimnazjum w Krajnie, III – gimna-
zjum w Bęczkowie, IV – gimnazjum 
w Górnie.

Warto podkreślić, iż co roku w woj. 
świętokrzyskim rodzi się 500 wcześnia-
ków, a leczenie na oddziale intensywnej te-
rapii noworodka, który urodził się z wagą 
poniżej kilograma, trwa 3 miesiące. To, 
oczywiście, bardzo dużo kosztuje !

W ciągu tych 19 lat Fundacja Wielkiej 
Orkiestry Jurka Owsiaka przekazała szpi-
talom i oddziałom dziecięcym w naszym 
regionie sprzęt wartości 15 milionów zło-
tych. W tym czasie zebrano podczas akcji 
ok. 11 mln zł.

Jubileuszowa Orkiestra zagrała 8 
stycznia, jak zwykle, z całą siłą w całym 
regionie świętokrzyskim, m.in. na czte-
rech scenach w Kielcach.

Na scenie powiatu kieleckiego, przy 
„Puchatku”, na ul. Sienkiewicza, już po 
raz kolejny wystąpili „Bęczkowianie”. 
Mimo nie najlepszej pogody, przed sce-
ną zgromadziło się wielu mieszkańców 
Kielc i powiatu. A kiedy „Beczkowianie”, 
z akompaniamentem kapeli ludowej, roz-
poczęli swój występ, publiczności ciągle 
przybywało. Okazuje się, że repertuar lu-
dowy cieszy się dużym uznaniem, nic tez 
dziwnego, że po każdym utworze, po każ-

dym tańcu zespołu, braw nie brakowało. 
Nasz zespół wystąpił dwukrotnie, 

w przerwie odbywała się licytacja przed-
miotów przekazanych przez znane osobi-
stości powiatu. Wiele set złotych powę-
drowało do puszek WOŚP.

„Beczkowianie” to nie jedyny akcent 
z naszej gminy w Orkiestrze Owsiaka. Przy 
Szkole Podstawowej  nr 9, przy ul. Dygasiń-
skiego w Kielcach swoje stanowisko usta-
wiła OSP Górno. Strażacy – ochotnicy, pod 
dowództwem komendanta gminnego OSP 
Stanisława Synowca oraz prezesa OSP 
Górno Krzysztofa Grzegolca, dali pokaz 
ratowania ofiary wypadku, zakleszczonej w  
samochodzie marki „peugeot”. Dzięki uży-
ciu nowoczesnego sprzętu, w postaci roz-
pieraków i nożyc hydraulicznych, poszko-
dowanego szybko wyciągnięto z rozbitego 
pojazdu i udzielono mu pierwszej pomocy.

Ochotnicy z Górna zaprezentowali 
nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
oraz dali pokaz udzielania pierwszej po-
mocy na fantomach. Pokazy obserwowało 
wielu widzów, doceniając wysoki poziom 
wyszkolenia strażaków. Przy okazji do 
puszek WOŚP trafiło sporo grosza...(J.)

Jubileuszowy koncert WOŚP 

„Bęczkowianie” i OSP Górno 
w Orkiestrze Owsiaka !

Już po raz 20 z kolei, 8 stycznia br., zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Tym razem zbierano pieniądze na sprzęt do ratowania życia wcześniaków i małych 
dzieci oraz na pompy insulinowe dla ciężarnych mam chorych na cukrzycę.

Występ „Bęczkowian” na scenie powiatu kieleckiego, w Kielcach, przy „Puchatku”.
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Drugie Spotkania Chrześcijańsko - Żydowskie w Kielcach

Gminna Biblioteka Publiczna w Gór-
nie bierze udział w programie „Akade-
mia Orange dla bibliotek”. Dzięki otrzy-
manej dotacji sfinansowano koszty opłat 
dostępu do Internetu w Filii Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Krajnie od stycz-
nia do grudnia 2011 r. 

 Program ten powstał w 2009 roku, 
którego celem jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego poprzez 
zwiększenie dostępu do nowych techno-
logii komunikacyjnych i promocję ich 
wykorzystania tak, by gminne biblioteki 
publiczne stały się nowoczesnymi, wie-
lofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, 
kulturalnymi i edukacyjnymi.

Halina Dziedzic 
Kierownik GBP w Górnie 

„AKADEMIA  
ORANGE  

DLA BILBLIOTEK”

Koordynator projektu
Kierownik GOPS 

mgr  Danuta Sobczyk

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską  
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Spłecze-

nej w Górnie poszukuje chętnych osób 
do wzięcia udziału w projekcie systemo-
wym na rok 2012  w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet 
VII. Promocja Integracji Społecznej; 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integraci; 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej, pt. 
“Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
bezrobotnych na terenie gminy Górno” 
współfinansowanym przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kryteria kwalifikujące osoby do 
uczestnictwa w w/w projekcie: 

- osoby bezrobotne zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- mieszkańcy z terenu Gminy Górno,

- osoby korzystające z pomocy GOPS 
w Górnie,

- osoby chętne do podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych

- osoby w wieku aktywności zawo-
dowej

W ramach projektu odbędą się bez-
płatne spotkania z doradcą zawodowym, 
psychologiem jak również organizowane 
będą kursy zawodowe podnoszące kwa-
lifikacje zawodowe. Istnieje możliwość 
dostosowania kursów zawodowych in-
dywidualnie do uczestnika projektu pod-
czas zajęć z doradcą zawodowym.

Więcej informacji można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Górnie lub pod numerem tel. 41/ 
30-23-647.

Utwór jest dedykowany kieleckim 
Żydom a jego wykonanie zainauguro-
wało Drugie Spotkania Chrześcijańsko 
– Żydowskie „Tikkun – Naprawa”, or-
ganizowane przez Stowarzyszenie i. Jana 
Karskiego. Koncert wykonali kieleccy 
filharmonicy z wybitną, polską solistką 
Anną Karasińską.

Przed koncertem odbyło się wręcze-
nie Nagrody im. Hany Goldszajd i Da-
widka Rubinowicza, przyznawanej przez 
Stowarzyszenie i. Jana Karskiego, dedy-
kowane nauczycielom i wychowawcom 
za krzewienie i popularyzowanie postaw 
akceptacji i otwartości na innych oraz po-
szanowania ludzkiej godności.

Miło nam poinformować, że wśród 
czwórki uhonorowanych Złotym Wyróż-
nieniem znalazły się dwie nauczycielki 
z terenu naszej gminy: Izabela Kaleta 
i Bernadeta Mechelewska – z gim-
nazjum z Woli Jachowej. Na dyplomie 
wyróżnienia czytamy m.in.: „W dowód 
uznania, za wyjątkową postawę w wycho-
waniu młodzieży w duchu szacunku dla 
godności osoby ludzkiej bez względu na 

wyznanie, pochodzenia, stan i wszelkie 
inne różnice, które są pomiędzy ludźmi”.

Członek Kapituły Nagrody prof. Sta-
nisław Żak, z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego, w laudacji nagrody dla 
naszych pań pedagogów, odczytanej na 
koncercie, pisze m.in.: „ Laureatki dzi-
siejszej nagrody, panie: Izabela Kaleta – 
nauczycielka języka polskiego i literatury 
polskiej w gimnazjum w Woli Jachowej 
i Bernadeta Mechelewska – nauczyciel-
ka historii i języka angielskiego w tym 
samym gimnazjum, posiadają swoistą 

Złote Wyróżnienie im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza 
dla Izabeli Kalety i Bernadety Mechelewskiej

zjum”; „Pod gołym niebem – Romowie 
– przyszłość bez uprzedzeń”; „Pamiętnik 
Dawidka Rubinowicza – reszta nie jest 
milczeniem”. Tę działalność prowadzą od 
2005 roku. Nadały jej tytuł: „Przywrócić 
pamięć. Wstańcie, chodźmy...”.

Nagrody oraz kwiaty wręczyli: prof. 
Stanisław Żak i Yaacov Kotlicki – pre-
zes Stowarzyszenia Żydów Kieleckich 
w Izraelu.

Prapremiera utworu „Pewnego dnia”, 
pod batutą kompozytora Jerzego Maksy-
miuka, stała się wydarzeniem muzycz-
nym. Publiczność, w szczelnie wypeł-
nionej sali koncertowej PSM, zgotowała 
twórcy kompozycji oraz wykonawcom 
owację na stojąco. (Kos.) 

Historyczne wydarzenie muzyczne miało miejsce 15 stycznia br. w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Kielcach: odbyła się tutaj prapremiera kompozycji słynne-
go, polskiego dyrygenta i kompozytora Jerzego Maksymiuka pt. „Lament Serca.  
Kielcom in memoriam”.

pasję, którą realizują 
w pracy pozalekcyj-
nej, organizując insce-
nizacje, wśród których 
na szczególną uwagę 
zasługują: „Wieczór 
Żydowski – przy sza-
basowych świecach, 
koszernym jadle oraz 
klezmerskiej muzyce 
i tańcach”, następnie: 
„Karnawał świata – 
tak się bawi gimna- Złote Wyróżnienie wręcza laureatkom prof. Stanisław Żak.



Dzieciaki ze SP w Górnie mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

„Gołoborze” Miesięcznik Samorządowy - wydanie dla gminy Górno
Redagują: Jerzy Kosowski oraz zespół; adresy: Agencja KOS-PRESS, 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 19/3, tel.: 041 368 30 15, e-mail: Kospress@onet.pl

Urząd Gminy Górno, tel.: 41 302 30 18, e-mail: gmina@gorno.pl

W sumie mieszkańcom gminy Górno, 
z miejscowościach: Bęczków Krajno, Gór-
no, Radlin, Skorzeszyce, Wola Jachowa, 
Leszczyny przyznano około 8 ton produk-
tów na kwotę około 14 tys. złotych.

Żywność ta została przekazana rodzi-
nom wielodzietnym, osobom starszym i sa-
motnym a także tym, które posiadają trudną 
sytuacje finansową. Była to nasza pierwsza 
taka akcja i dzięki niej zauważyliśmy że 
jest to kropla w morzu potrzeb, ponieważ 
osób potrzebujących takiej pomocy jest 
o wiele więcej dlatego też w najbliższej 
przyszłości planujemy kolejną taką akcję, 
ale myślę że o dużo szerszym zasięgu gdyż 
dzięki wzajemnej współpracy stowarzy-
szeń i samorządu terytorialnego, pierwsze 

Dzięki ludziom dobrej woli

Żywność dla 406 osób !
W grudniu ubiegłego roku, tuż przed świętami, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 

Górno, dzięki pomocy radnego powiatowego Dariusza Skiby i Stowarzyszenia „Łysica 
– Sabat” ze Świętej Katarzyny, pozyskało z Banku Żywności wiktuały, które trafiły do 
109 rodzin z terenu naszej gminy liczących ponad 406 osób.

szlaki zostały przetarte w sposobie pozy-
skiwania tego rodzaju pomocy.

Korzystając z okazji, chciałbym bardzo 
podziękować członkom stowarzyszenia za 
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia 
a w szczególności Czesławowi Rubako-
wi, Dariuszowi Wzorkowi, Grzegorzowi 
Sobierajowi i mojemu zastępcy Krzyszto-
fowi Mańka, którzy wzięli czynny udział 
poświęcając swój czas i użyczając środ-
ków transportu.

Grzegorz Ciepiela  
- prezes stowarzyszenia

P.S. Jest to bardzo pozytywna inicjaty-
wa, tym bardziej, że została zorganizowana 
bez wsparcia Urzędu Gminy i GOPS.

Zima wreszcie zaatakowała: opa-
dy śniegu, zamiecie, mróz, to główni 
wrogowie drogowców oraz kierowców. 
Czasami drogi są w takim stanie, że 
trzeba interweniować, by je doprowa-
dzić do porządku. Gdzie to czynić ?

Informacji o przejezdności dróg 
wojewódzkich udziela dyżurny Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich pod nr tel.: 041/ 347-04-92; 
347-04-71,80,81,90,91.

Telefon dyżurny w Obwodzie Dro-
gowym nr 1 w Zgórsku: 041/ 346-52-23.

W siedzibie Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Kielcach oraz w obwodach 
drogowych prowadzone są dyżury 
zimowego utrzymania: w PZD Kiel-
ce, ul. Miła 73 – dyżury całodobo-
we, w obwodach drogowych – dyżury 
całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg 
powiatowych udziela dyżurny Powia-
towego Zarządu Dróg w Kielcach pod 
numerami telefonów: (041) 345-64-12, 
345-63-98, 345-63-99, telefon dyżur-
ny w Obwodzie Drogowym Łagów,  
tel.: (041)  307-40-68.

Prace, związane z zimowym utrzy-
maniem dróg gminnych, wykonuje 
Firma Usługi Pomocniczo - Budowla-
ne Aleksander Bryk z Bęczkowa. Prze-
targ na te prace został już rozstrzygnię-
ty, firma jest gotowa do świadczenia 
usług w zakresie: odśnieżania pługiem, 
piaskowania mieszanką piasku i soli 
oraz prac koparko-ładowarką.

Telefony „pogotowia zimowego”: 
501-512-590 (A. Bryk) oraz: 509-964-
340 ( kierownik ZUK) lub 30-23-204 
w godz.: 7.30 – 15,30, we wtorki: 8.30 
– 17.00 (ZUK).

Odpowiedzialni  
za odśnieżanie  

dróg

Poprzez różnorodne działania dziecia-
ki mogły rozwijać swoje zainteresowania 
i pasje. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Górnie nabywali wiedzę o pracy i jej 
roli w życiu człowieka. Kształtowali takie 
cechy jak: pracowitość, systematyczność, 
dokładność, uczciwość, rzetelność. Pozna-
li relację: pracujący – pracujący, pracujący 
– przełożony, pracujący – zadanie do wy-

konania, brali udział w warsztatach pro-
wadzonych przez przedstawicieli różnych 
zawodów, konsultantów ŚCDN i wolonta-
riuszy z Fundacji Kronenberga.

Podczas różnorodnych zajęć w szkole 
lub w domu wykonywali prace pisemne, 
graficzne i multimedialne związane tema-
tycznie z projektem. Dzieciaki wykazały się 
pomysłowością i talentem. W swoich pra-

Drogi gminne

„Zawody przyszłości”  
– „Zawody w mojej rodzinie”

W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie klas młodszych realizo-
wali projekt przygotowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach „Otwarta Twoja Kariera. Zawody przyszłości – Zawody w mojej rodzinie”. 
Ideą tego projektu jest uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia na potrzebę właściwego 
zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia.

cach odwoływały 
się do realistycz-
nych i dalekich 
skojarzeń oraz 
oryginalnych roz-
wiązań opartych 
na twórczym my-
śleniu.

W s z y s t k i m 
serdecznie dzię-
kuję za zaanga-
żowanie i praco-
witość.

Szkolny 
koordynator 

projektu
Joanna 

Czernikiewicz

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie


