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Z sesji Rady Gminy

Uchwały 
intencyjne 
w sprawie 

powołania szkół 
w Woli Jachowej 

i Górnie

Po raz pierwszy na stoku „Sabat Krajno” w Zagórzu

Slalom gigant samorządowców

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Skiba

Wójt Gminy
Przemysław Łysak

Do życzeń dołącza się Redakcja „Gołoborza”

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół 

oraz samych sukcesów
życzą:

Kolejna sesja Rady Gminy w Gór-
nie - 22 lutego br. – rozpoczęła się od 
odczytania przez wójta Przemysława 
Łysaka pisma radnej Anety Dudzik, 
która wyraziła sprzeciw dla filmowa-
nia obrad przez innych radnych (na 
poprzedniej sesji czynił to radny Jan 
Sikora). Pismo tej samej treści wpłynę-
ło do przewodniczącego Rady Gminy.

- Jeśli robiłaby to osoba upoważnio-
na, np. dla potrzeb gminnej strony inter-
netowej lub dla gazety gminnej, to nie 
ma problemu – uzasadniała na sesji rad-
na. Jeśli natomiast czyni to inna osoba, 
to ja nie wyrażam zgody, bo nie wiem co 
będzie się dalej działo z nagranym mate-
riałem. Radni przyjęli stanowisko radnej 
do wiadomości.

Przewodniczący rady Grzegorz Ski-
ba przywitał uczestników sesji, z wój-
tem Przemysławem Łysakiem i jego 
zastępcą Pawłem Marwickim, po czym 
radni przyjęli porządek obrad i przeszli 
do jego realizacji.

Zainteresowanie zawodami okaza-
ło się bardzo duże. Samorządowcy dali 
przykład, że po ciężkiej pracy warto 

10 marca br., na wyciągu narciarskim „Sabat Krajno” w Zagórzu, odbyły 
się pierwsze zawody narciarskie - slalom gigant - dla samorządowców z powiatu 
kieleckiego. Do udziału w tych niecodziennych zawodach przedstawicieli samo-
rządów zaprosili: wójt gminy Górno – Przemysław Łysak, starosta kielecki – 
Zdzisław Wrzałka oraz właściciel ośrodka Zenon Dańda.

zażyć świeżego po-
wietrza u podnóża 
Łysicy – a warunki 
na stoku były wręcz 
idealne! To znako-
mity pomysł dla 
propagowania kul-
tury fizycznej i tu-
rystyki w naszym 
województwie.

Do udziału 
w zawodach zgłosi-
ło się łącznie dwu-

dziestu miłośników narciarstwa z sze-
ściu gmin – Bieliny, Górno, Daleszyce, 
Łagów, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk 
oraz przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach. Naszą gminę 
reprezentowała silna drużyna, w skład 
której wchodzili: przewodniczący Rady 
Gminy – Grzegorz Skiba wraz z mał-
żonką Sabiną, zastępca skarbnika gmi-
ny – Artur Biskup, informatyk gminy 
– Łukasz Susło, a w zastępstwie męża, 
któremu przewlekła kontuzja kolana nie 
pozwoliła na udział w świetnej zabawie 
– wystartowała żona wójta gminy Górno 
Przemysława Łysaka – Marta Łysak. 

Żywność regionalna i tradycyjna 

Wizytówki tradycji kulinarnej  
gminy Górno

Żywność lokalna i regionalna coraz częściej gości na naszych stołach. Ma już 
ugruntowaną pozycję na rynkach europejskich, a teraz z sukcesem zdobywa 
uznanie polskich konsumentów.

Na stolach królowały pachnące drożdżówki i inne smakowite ciasta przygotowane  
przez KGW z Krajna.
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Wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz 
między bramkami slalomu.

dokończenie ze str. 1

Po raz pierwszy na stoku „Sabat Krajno” w Zagórzu

Slalom gigant  
samorządowców

Kanalizacja i wodociągi

Co zrobiono w ciągu roku ?

Starosta Zdzisław Wrzałka wręcza na-
grodę Marcie Solińskiej z Urzędu Mar-
szałkowskiego, obok: gospodarze gmi-
ny Górno.

Wójt naszej gminy ze swoją córeczką 
Agatką.

W ub. roku, jak informuje inspektor 
Jerzy Kaczmarczyk z Urzędu Gminy, 
wybudowano sieć kanalizacyjną w Kraj-
nie Zagórzu i Bęczkowie o łącznej dłu-
gości 36,4 km. Warto dodać, że ścieki 
z Zagorza, na podstawie porozumienia 
z gminą Bodzentyn, są kierowane do 
oczyszczalni w Św. Katarzynie. Dzięki 
tym inwestycjom, łączna długość kanali-
zacji w gminie Górno wynosi 72,1 km.

Rozbudowa sieci pozwoliła na wy-
konanie 230 przyłączy kanalizacyjnych 

Mimo ogólnych kłopotów gospodarczych, nasza gmina nie zwalnia tempa 
w rozbudowie struktury kanalizacyjnej w gminie.

do posesji, dzięki czemu ogólna liczba 
przyłączy wzrosła w gminie do 990. 

Ta liczba zapewnia osiągnięcie pełnej 
wydajności oczyszczalni w Cedzynie, 
która wynosi 1215 m. sześc. na dobę.

W ub. roku Zakład Usług Komunal-
nych zainstalował 128 nowych przyłączy 
wodociągowych. Jak z tego wynika, wa-
runki bytowe w gminie systematycznie 
ulegają poprawie. 

(Kos.)

Do boju gorąco zagrzewali ich zastęp-
ca wójta Paweł Marwicki, skarbnik gmi-
ny Marzanna Jop a także sekretarz gminy 
Jacek Piróg wraz z małżonką Barbarą. 
Gminę Bieliny czynnie reprezentował wójt 

Sławomir Kopacz, zaś gminę Zagnańsk 
wójt Szczepan Skorupski. Natomiast do 
sportowej rywalizacji swoich zawodników 
dopingowali burmistrz Daleszyc Wojciech 
Furmanek i wójt Łagowa Małgorzata 
Orłowska – Masternak.

Wójt Sławomir Kopacz powiedział 
m.in.: 

- Lubię jeździć na nartach, a dzisiejsze 
zawody, to chyba ostatni szus w tym roku. 
To znakomita okazja do relaksu i zabawy.

Bezkonkurencyjnym zawodnikiem 
okazał się dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach – Arka-
diusz Jędras, który wyraźnie zdystanso-
wał rywali.

Pamiątkowe statuetki nagrodzonym 
zawodnikom wręczał pomysłodawca 
i fundator Zenon Dańda, zaś dyplomy 
i upominki starosta Zdzisław Wrzałka 
i wójt Przemysław Łysak. Gratulując 
przedstawicielkom i przedstawicielom 
samorządów panowie zaprosili wszyst-
kich na przyszły rok na kolejne zawody. 

Impreza na stoku w Krajnie Zagórzu, 
to było piękne pożegnanie zimy !  (J.)

Pamiątkowa fotka po zawodach nar-
ciarzy z Łagowa z wójtem gminy Mał-
gorzatą Orłowską-Masternak.
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Rad przyjęła następnie uchwały 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na 2012 
rok – zwiększono dochody (m.in. z do-
tacji celowej z budżetu państwa) i wy-
datki o kwotę blisko 19 tys. zł. W kon-
sekwencji zmieniono także Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy na lata: 
2012 – 2020,

- udzielenia pomocy dla powiatu 
kieleckiego - w kwocie 100 tys. zł – na 
budowę chodnika przy drodze powia-
towej w Leszczynach oraz 4.000 zł na 
sfinansowanie programu pn. „Powiat 
kielecki przyjazny dla mieszkańców 
w ograniczaniu skutków niepełnospraw-
ności”,

- udzielenia pomocy rzeczowej dla 
woj. świętokrzyskiego,

- powołania, z dniem 1 września 
br., zespołów szkół w Woli Jachowej 
oraz Górnie - uchwała intencyjna,

- regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym 
uczniom zamieszkałym na terenie gminy,

- zmiany uchwały RG w sprawie 
określenia jednostek budżetowych 
gromadzących dochody na wydzielo-
nym rachunku bankowym,

- wyrażenia zgody na sprzedaż 
wody gminie Bieliny z wodociągu 
w Krajnie – przedłużono umowę do 31 
grudnia 2015 r.,

- zawarcia porozumienia międzyg-
minnego – upoważniono wójta do pod-
pisania takiego porozumienia z gminą 
Kielce (piszemy na ten temat oddzielnie).

Wójt złożył informację ze swo-
jej pracy między sesjami Rady Gmi-
ny: mimo stosunkowo krótkiego czasu 
między sesjami, gospodarz gminy miał 
wiele zajęć, o których w większości 
już pisaliśmy lub piszemy w bieżącym 
numerze (np. udziale w „Złotych go-
dach”, czy w zebraniach w OSP). Wójt 
uczestniczył m.in.: w obradach Związku 
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskie-
go, gdzie wiele mówiono na temat li-
kwidacji szkół (naszą gminę ten problem 
ominął), w spotkaniu Związku Gmin 

Gór Świętokrzyskich, gdzie uchwalono 
budżet na rok bieżący, na Politechnice 
Świętokrzyskiej, gdzie zawarto porozu-
mienie w sprawie tzw. klasteru komuni-
kacyjnego o przewoźnikach w regionie, 
w spotkaniu dyrektorów 13 szkół w gmi-
nie, m.in. nt. składania, przez te placów-
ki, projektów w celu uzyskania środków 
unijnych, w spotkaniach z przedstawi-
cielami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i Powiatowego Zarządu 
Dróg na temat budowy chodników przy 
drogach w naszej gminie, spotkał się 
z projektantami w sprawie projektów od-
wodnienia w Cedzynie a także ze Stowa-
rzyszeniem Rodzin Policyjnych w spra-
wie uhonorowania śmierci męczeńskiej, 
w okresie II wojny, trzech policjantów 
„granatowych” z naszej gminy.

W interpelacjach głos zabrali: Grze-
gorz Skiba, który poinformował o pro-
blemach rodzin mieszkających w domu 
nauczyciela w Bęczkowie (zły stan 
techniczny obiektu) oraz: Jan Pedrycz, 
Tomasz Tofil, Emil Machul, Stanisław 
Anioł, Aneta Dudzik, Władysław Ko-
walczyk, Jan Zielonka, Renata Mo-
chocka i Stanisław Cedro, podnosząc 
problemu gminy oraz swoich sołectw. Do 
spraw tych ustosunkował się wójt gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad, se-
sję zakończono.  (Kos.)

Uchwały intencyjne w sprawie powołania 
szkół w Woli Jachowej i Górnie

Z sesji Rady Gminy

Porozumienie międzygminne – koniecznością

dokończenie ze str. 1

Wymogi unijne w tej kwestii są bar-
dzo rygorystyczne: śmieci trzeba nie tylko 
odebrać z posesji, ale także przewieźć na 
wysypisko, gdzie powinny być odpowied-
nio przerobione. Żadnej gminy nie stać na 
stworzenie takiego zakładu, w Urzędzie 
Miejskim w Kielcach zrodził się więc 
projekt, by – wspólnie z podkieleckimi 
gminami – wybudować taki obiekt na 
istniejącym wysypisku w Promniku, gm. 
Strawczyn. Powstał odpowiedni projekt 
budowy takiej inwestycji z wykorzysta-
niem wysokiej dotacji unijnej. Żeby jednak 
uzyskać tzw. efekt ekologiczny, Kielce za-
proponowały 18 gminom pow. kieleckiego 
partycypację w jego realizacji. I nie chodzi 
tutaj o udział finansowy, lecz zapewnienie, 
że gminy przekażą swoje śmieci do prze-
robu w nowym zakładzie. W tym celu two-
rzy się tzw. porozumienie międzygminne.

Sprawa przystąpienia do tego poro-
zumienia stawała dwukrotnie na sesjach 

Górno będzie utylizować  
odpady z Kielcami !

Rady Gminy w Górnie i za każdym ra-
zem wywoływała sporo kontrowersji. 
W tej sytuacji zdecydowano się poprosić 
wiceprezydenta Kielc Czesława Gru-
szewskiego na spotkanie z radnymi, by 
wyjaśnić sobie wszelkie wątpliwości.

21 lutego br. odbyło się w Górnie spo-
tkanie włodarza Kielc i jego ekspertów 
z radnymi Komisji: Rolnictwa, Rozwoju 
Społecznego oraz Komisji Gospodarki 
Komunalnej w celu „omówienia założeń 
porozumienia międzygminnego”. Spo-
tkanie, z udziałem wójta gminy Przemy-
sława Łysaka i przewodniczącego Rady 
Gminy Grzegorza Skiby, poprowadziła 
przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej - Marzena Jamrożek. 

Jak stwierdził wiceprezydent Czeslaw 
Gruszewski, koszt całego przedsięwzię-
cia jest bardzo wysoki – ponad 200 mln 
złotych, przy czym unia przeznaczy na 
ten cel 148 mln zł, z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska miasto otrzy-
ma 50 mln zł, 4 mln zł, to środki własne 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. 
Miastu zależy, aby środki unijne wyko-
rzystać w całości, a warunkuje to uzyska-
nie efektu ekologicznego, czyli dostar-
czenie i przerobienie odpowiedniej ilości 
odpadów. Stąd propozycja dla gmin.

Wszyscy beneficjenci porozumienia, 
włącznie z miastem Kielce, będą trak-
towani jednakowo, jeśli idzie o koszty 
zagospodarowania odpadów. Inaczej 
mówiąc, każda gmina – sygnatariusz po-
rozumienia - zapłaci tyle samo za prze-
kazane śmieci do nowo wybudowanego 
zakładu. Nie przystąpienie gminy do tego 
projektu, to dodatkowe dla niej koszty.

Fakt jednakowego traktowania mia-
sta oraz gmin przy odbiorze odpadów 
przez nowy zakład podkreślili na spotka-
niu: wójt Przemysław Łysak oraz jego 
zastępca Paweł Marwicki. Zwrócili jed-
nocześnie uwagę na konieczność przy-
stąpienia do porozumienia, albowiem nie 
ma innej alternatywy w świetle nowej 
„ustawy śmieciowej.”

Spotkanie rozwiało wątpliwości rad-
nych, którzy postanowili upoważnić wój-
ta gminy do podpisania porozumienia.

Warto dodać, że miasto Kielce jest już 
na etapie rozpisania przetargu, który wy-
łoni wykonawcę budowy zakładu prze-
twarzania odpadów w Promniku. (Kos.)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 roku, 
która weszła w życie od 1 stycznia br., nakłada na gminy określone obowiązki 
dotyczące zagospodarowania odpadów. Na przygotowanie się do nowej polityki 
„śmieciowej” gminy mają czas do polowy 2013 r.
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Wykonywanie prac społecznie uży-
tecznych odbywa się na podstawie po-
rozumienia zawartego pomiędzy starostą 
powiatu kieleckiego a wójtem gminy 
Górno, na rzecz której prace społecznie 
użyteczne będą wykonywane. Na pod-
stawie tego porozumienia starosta zo-
bowiązuje się do refundacji 60 % kwoty 
minimalnego świadczenia według staw-
ki godzinnej. 

Bezrobotnemu, nie posiadającemu 
prawa do zasiłku, przysługuje świadczenie 
w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każ-
dą godzinę wykonywania prac. Świadcze-
nie podlega waloryzacji na zasadach okre-

ślonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Świadczenie nie przysługuje za okres 
niewykonywania pracy, w tym za okres 
udokumentowanej niezdolności do pracy; 
jest wypłacane przez gminę lub podmiot, 
w którym organizowane są prace.

Osoba, wykonująca prace na rzecz 
społeczności lokalnej, zachowuje status 
osoby bezrobotnej, jest objęta ubezpie-
czeniem zdrowotnym i wypadkowym. 
Bezrobotny nie może nie przyjąć propo-
zycji wykonania prac społecznie użytecz-
nych, gdyż odmowa oznacza utratę statu-
su bezrobotnego, wstrzymanie opłacania 

Prace społecznie użyteczne

Dwie rodziny zamieszkały w nowych warunkach w Radlinie i Skorzeszycach

Oferta dla bezrobotnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie organizuje, po raz pierwszy, 

prace społecznie użyteczne dla mieszkańców gminy. Są one skierowane przede 
wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, które znajdują się w najtrudniej-
szej sytuacji materialnej oraz do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
pozbawienie niektórych świadczeń otrzy-
mywanych z pomocy społecznej. 

 Głównym celem organizowania prac 
społecznie użytecznych jest czasowa 
aktywizacja długotrwale bezrobotnych 
petentów pomocy społecznej. Prace 
społecznie użyteczne stanowią jedną 
z aktywnych form pomocy osobom bez-
robotnym, przerywając proces bierności, 
zniechęcenia i braku motywacji. 

Udzielanie pomocy w formie zatrud-
nienia powinno spowodować bardziej 
trafne kierowanie pomocy socjalnej do 
osób rzeczywiście jej potrzebujących. 
Praca bowiem jako forma pomocy ma 
charakter konstruktywny i aktywizują-
cy w przeciwieństwie do tradycyjnych 
zasiłków pieniężnych, które uzależniają 
osoby z nich korzystające i wyzwala-
ją w nich bezradność. Prace społecznie 
użyteczne są jedną z form przeciwdzia-
łania całkowitemu wykluczeniu z ryn-
ku pracy oraz łagodzenia negatywnych 
skutków bezrobocia. 

Stan finansowy rodziny nie pozwala jej na kupno 
nowego locum i w tej sytuacji na gminie spoczął obo-
wiązek przeprowadzenia lokatorów szkoły do innych 
pomieszczeń. A ponieważ gmina nie dysponuje miesz-
kaniami zastępczymi, postanowiono zakupić kontener 
mieszkalny.

20 lutego br. nowy obiekt stanął w Radlinie, na 
działce gminnej. Jest to mieszkanie o powierzchni 40 
m. kw., zawierające pokój, aneks kuchenny i wc., wy-
posażone w podstawowe media: energię elektryczną, 
wodę, podłączone do kanalizacji. Kontener postawio-
no na tzw. stopie betonowej. Wartość całej inwestycji 
wyniosła ok. 40 tys. złotych, które pokryto z budżetu 
gminy.

Budynek jest już zajęty przez rodzinę, dzięki czemu 
starą szkołę można wyłączyć z użytkowania.

Podobny kontener mieszkalny, dla innej, także licz-
nej, ale biednej rodziny, postawiono w Skorzeszycach. 
Koszt tej inwestycji także sięga kwoty 40 tys. zł.

Na zdjęciach: Tak prezentuje sie kontener miesz-
kalny w Radlinie.

Nowe kontenery mieszkalne w gminie
Decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego, 8-osobowa rodzina, mieszkająca dotychczas w starej szkole w Radlinie, 

powinna się szybko wyprowadzić ze względu na fatalny stan techniczny budynku. Po prostu, przebywanie w tym obiekcie 
stało się niebezpieczne.

Ujednolicone  
godziny pracy

Od 2 kwietnia br. ujednolicone zostaną godziny 
pracy Urzędu Gminy oraz jego jednostek: Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego 
Zespołu Obsługi Szkół, Zakładu Usług Komunal-
nych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii.

Praca odbywać się będzie w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 7.30 – 15.00
- wtorek: 7.30 – 17.30.
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W Centrum Rekolekcyjnym w Skorzeszycach

W  gimnazjum w Bęczkowie

Prezentacja filmu, to doskonała reklama i promocja 
gimnazjum w środowisku lokalnym. Tego dnia odbyła 
się również zabawa karnawałowa. Uroczystość prze-
biegała w doskonałym nastroju. Nasi gimnazjaliści, 
absolwenci oraz szóstoklasiści, przebrani w balowe 
kreacje, wspaniale się bawili. Dało to okazję do lepsze-
go poznania oraz integracji młodzieży z okolicznych 
miejscowości.

Gimnazjum może poszczycić się dobrymi od wielu 
lat wynikami egzaminów gimnazjalnych. Szkoła daje 
możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań 
i pasji, m.in. sportowych, naukowych, językowych i ar-
tystycznych. Placówka posiada między innymi nowo-
czesną pracownię językową.

Gimnazjaliści  mogą liczyć na wsparcie i po-
moc nauczycieli, którzy dbają o kształtowanie wśród 
uczniów postaw patriotycznych, szacunku do tradycji 
i historii. Pedagodzy troszczą się również o to, aby ich 
podopieczni mieli zapewniony dostęp do dóbr kultury.

W Zespole Szkół w Bęczkowie,jak co roku,nie za-
pomina się również o feriach zimowych. Oferta zajęć, 
z jaką wychodzi szkoła, cieszy się wielkim powodze-
niem wśród uczniów. Zdecydowana większość wytrwa-
łych uczęszczała codziennie, korzystając atrakcyjnych 
propozycji nietuzinkowego i ciekawego spędzenia cza-
su wolnego od standardowej nauki. 

 Organizatorzy zwrócili się tego dnia do potencjal-
nych uczniów słowami: „Pamiętaj: aby sięgać ku ide-
ałom, zaakceptować każde zrządzenie losu, trzeba wy-
bierać zawsze to, co najlepsze - Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Bęczkowie”.

Tekst: Wioletta Krawczyk, Agnieszka Iwańska

Dzień Otwartej Szkoły
Jak co roku, tak i w lutym tego roku, w gimnazjum w Bęczkowie został zorganizowa-

ny Dzień Otwartej Szkoły. Gościliśmy uczniów klas szóstych z okolicznych miejscowości 
wraz z ich rodzicami i nauczycielami. Uczniowie gimnazjum przygotowali dla zaproszo-
nych gości film o szkole, którego motto stanowią słowa Seneki- rzymskiego poety i filozo-
fa: „Jeśli nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz,wiatry pomyślnie nie będą Ci wiały.” 

Pierwsza szkoła integracyjna 
w Gminie Górno!

„Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca 
w społeczeństwie.” Maria Grzegorzewska

Uczniom tym zapewniamy:
- bezpłatny dojazd do szkoły;
- opiekę wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej;
- dwóch nauczycieli w każdym oddzia-
le integracyjnym  (jeden uczący, a drugi 
wspomagający);

- indywidualne podejście do każdego 
ucznia;
- zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne;
- pracę w małych grupach (15 – 20 
uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z   
problemami zdrowotnymi w klasie);
-  miłą, życzliwą atmosferę.

Od 1 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Leszczynach tworzy 
się oddziały integracyjne.

Zapraszamy do nauki w naszej szkole wszystkie dzieci z orzeczeniami Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zapisy już od 15 marca 2012 roku w szkole.
SP w Leszczynach

26-008 Górno
Informacja: 41 302 19 65
mail: sp-leszczyny@wp.pl

Już po raz drugi, 24 i 25 lutego br., w Centrum Reko-
lekcyjnym Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach, odbyły się 
rekolekcje dla samorządowców Diecezji Kieleckiej. Wzięło 
w nich udział kilkudziesięciu wójtów, burmistrzów, prze-
wodniczących rad gmin z Małopolski oraz woj. świętokrzy-
skiego. Naszą gminę reprezentowali: wójt Przemysław Ły-

Rekolekcje  
przed Wielkim Postem

sak oraz przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Skiba.

Przedstawiciele samorządów uczest-
niczyli, w pierwszym dniu, w okolicz-
nościowej mszy św., którą celebrował 
ks. bp. Ordynariusz Kazimierz Ryczan 
oraz wieczorem – w drodze krzyżowej. 

W drugim dniu rekolekcji mszę św. 
odprawił ks. bp. Kazimierz Gurda, od-
była się także wspólna modlitwa Anioł 
Pański. Podczas spotkania był czas na 
refleksję świąteczną, rozmowy, na wy-
mianę doświadczeń. Odbyły się również 
konferencje, podczas których mówiono 
m.in. o roli samorządowców w kształ-
towaniu chrześcijańskich postaw miesz-
kańców.

Inicjatorem rekolekcji jest dusz-
pasterz samorządowców ks. Tadeusz 
Szlachta. (J.)

Na zdjęciach: od góry: Wójt naszej 
gminy Przemysław Łysak w towarzy-
stwie ks. bp. Ordynariusza Kazimie-
rza Ryczana, niżej: „rodzinne” zdjęcie 
uczestników rekolekcji.
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Rolnik może stracić dotacje
Wiosna, więc polscy rolnicy podpa-

lają trawy. Nie pomagają tłumaczenia 
naukowców, że to nic nie da i straża-
ków, że w ten sposób doprowadza się 
do wielkich pożarów. Dlatego też rzą-
dowa agencja chce uderzyć podpala-
czy po kieszeni. Kto podpala trawy, 
może stracić dotacje. 

Wypalanie traw jest zabronione i bar-
dzo szkodliwe dla środowiska. Oprócz 
mandatów nakładanych m.in. przez poli-
cję, rolnikowi grożą także kary ze strony 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Zakaz wypalania traw jest 
jednym z wymogów tzw. dobrej kultury 
rolnej, których przestrzeganie jest wy-
magane m.in. w ramach systemu dopłat 
bezpośrednich. Rolnikowi, który nie 

Nie warto 
wypalać traw !

przestrzega tych zasad, grozi zmniejsze-
nie dopłat bezpośrednich zazwyczaj o 3 
proc. To oznacza, że o tyle mogą być 
pomniejszone wszystkie dopłaty, m.in.: 
płatność cukrowa, do pomidorów, owo-

szona do 5 proc. należnych rolnikowi 
dopłat bezpośrednich za dany rok. Naj-
wyższe kary nakładane są wtedy, gdy 
rolnikowi zostanie udowodnione celowe 
wypalanie traw, wtedy Agencja może 
obniżyć płatności aż o 20 proc., a w zu-
pełnie skrajnych przypadkach stwierdze-
nia uporczywego wypalania traw, można 
pozbawić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok.

Z informacji straży pożarnej wynika, 
że 70 proc. wszystkich pożarów traw to 
celowe podpalenia. Są one bardzo groź-
ne, bo często szybko wymykają się spod 
kontroli i przenoszą na pobliskie lasy 
i zabudowania. Z tego powodu niemal co 
roku giną ludzie. Ofiarami ognia padają 
też żyjące dziko zwierzęta, a ziemia na 
wypaleniskach staje się jałowa. (Kos.)

ców miękkich, do krów i owiec, do upra-
wy roślin strączkowych i motylkowatych 
czy płatności rolnośrodowiskowe.

Jak poinformował Departament Ko-
munikacji Społecznej Agencji, ARiMR, 
każdy przypadek wypalania traw rozpa-
truje indywidualnie i może karę zwięk-
szyć albo zmniejszyć. Sankcja, w za-
leżności od stopnia winy, może zostać 
pomniejszona do 1 proc. lub podwyż-

Sprawozdanie z działalności w 2011 
roku przedstawił na zebraniu prezes 
jednostki Wiesław Kaleta: OSP Wola 
Jachowa liczy 51 członków, w tym 4 
honorowych. Chlubą jednostki jest 38 

OSP Wola Jachowa podsumowała dorobek 
w 2011 roku

Swój dorobek w 2011 roku podsumowała jednostka OSP w Woli Jachowej, 
należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Miało to miejsce 25 
lutego br. w miejscowej remizie, z udziałem gości: zastępcy komendanta miej-
skiego PSP w Kielcach – bryg. Andrzeja Rybickiego, wójta gminy Przemysława 
Łysaka i przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Skiby oraz radnych Stani-
sława Cedro i Jana Sikory.

adeptów OSP zrzeszonych w Młodzie-
żowej Drużynie Pożarniczej.

W ub. roku druhowie uczestniczyli 
w 84 akcjach ratowniczych, w tym gasili 
45 pożarów oraz zlikwidowali 31 miej-
scowych zagrożeń. Kilkanaście razy wy-
jeżdżali do akcji poza teren gminy, m.in. 
do gaszenia pożaru w hurtowni kosme-

tyków w Kielcach, usuwania skutków 
ulew w Sandomierzu (przepracowali tam 
346 godzin !), ratowali ofiary tragiczne-
go wypadku drogowego w Krajnie Par-
cele (zginęły tam 2 osoby).

W akcjach tych wyróżnili się:  
Cz. Synowiec, Z. Synowiec, M. Sy-
nowiec, M. Tamborski, Cz. Kaleta,  
W. Sikora, P. Kobyłecki i Cz. Czaja.

Jednostka jest dumna z pozyskane-
go samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go, marki MAN, o wartości 651 tys. 
zł. W jego zakupie wydatnio pomogli: 

Urząd Marszałkowski, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska, Komen-
dy: Główna, Wojewódzka i Miejska PSP, 
a także Urząd Gminy w Górnie. Za ten 
niecodzienny prezent druhowie z Woli 
Jachowej są bardzo wdzięczni. Ponadto 
w ub. roku udało się zakupić silnik do 
lodzi desantowej, dzięki pomocy woje-
wody świętokrzyskiemu. Tu warto pod-
kreślić, że jednostka dysponuje sekcją 
ratownictwa wodnego, jedną z najlep-
szych w regionie. W X Wojewódzkich 
Mistrzostwach Grup Szybkiego Reago-
wania na Wodzie sekcja zajęła I miej-
sce ! Zasługa to druhów: M. Synowca,  
S. Sota, Sz. Sota i K. Kobyłeckiego.

O poziomie wyszkolenia OSP świad-
czy także zajęcie II miejsca przez senio-
rów i I przez MDP w ubiegłorocznych 
gminnych zawodach sportowo – ratow-
niczych.

Znane są także przykłady działalno-
ści społecznej OSP na rzecz miejscowej 
szkoły, mieszkańców Woli Jachowej 
oraz gminy. Za tę działalność podzię-
kowali druhom gospodarze gminy: wójt 
Przemysław Łysak oraz przewodniczący 
RG Grzegorz Skiba. 

Wysoko ocenił udział jednostki w ak-
cjach ratowniczych zastępca komendan-
ta miejskiego bryg. Andrzej Rybicki, 
dziękując za bardzo dobrą współpracę ze 
strażą zawodową.

Jedynym niepowodzeniem w ubie-
głorocznej działalności, jak stwierdził 
prezes jednostki, jest fakt, że nie udało 
się powołać drużyny kobiecej. Zarząd 
OSP, któremu zebranie udzieliło abso-
lutorium ze swoje działalności w 2011 
r., będzie czynił starania, by udało się to 
uczynić w roku bieżącym.(J.K.)

Sekcja ratownictwa wodnego OSP w Woli Jachowej, to czołówka regionu i kraju ! 
Na zdjęciu: za chwilę odbędzie sie trening na zalewie w Cedzynie.
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Zastępca dyrektora KRUS Jolanta Nowakowska wręcza prezesowi OSP w Leszczy-
nach Piotrowi Gilowi zestaw przedmedyczny.

Podkreślił to w swoim sprawozdaniu 
naczelnik jednostki Adam Kotaś, zaak-
centowali to także w swoich wystąpie-
niach gospodarze gminy: wójt Przemy-
sław Łysak oraz przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Skiba a także goście 
zebrania, m.in. komendant miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach  
st. bryg. Krzysztof Janicki.

Ze sprawozdania naczelnika wyni-
kało, że OSP Leszczyny, to jednostka 
coraz bardziej sprawna organizacyjnie 
i bojowo: zrzesza 44 stałych członków 
oraz 3 honorowych. Wyróżniającymi się 
druhami są m.in.: Waldemar Łakomiec, 
Wiesław Lisek, Grzegorz Wdowiak, 
Krzysztof Łakomiec, Piotr Brelak, 
Piotr Jamrożek, Sylwester Stachura, 
Grzegorz Filipczak, Piotr Sańpruch, 
Damian Sańpruch, Tomasz Krawczyk 
oraz Paweł Kundera.

W ub. roku strażacy z Leszczyn wzię-
li udział w 50 akcjach, w tym gasili 38 
pożarów oraz likwidowali 10 miejsco-
wych zagrożeń. Dwukrotnie wyjeżdżali 
do akcji poza teren gminy: do Mąchocic 
i Masłowa.

W tych działaniach najczęściej 
uczestniczyli: Grzegorz Wdowiak – 46 
wyjazdów, Krzysztof Łakomiec i Wal-
demar Łakomiec – po 39 razy uczest-
niczyli w akcjach, Jacek Bugajski – 32 
oraz Tomasz Krawczyk - 16.

W ub. roku jednostka pozyskała samo-
chód gaśniczy marki „star 266” (z OSP Wola 
Jachowa), specjalistyczną drabinę strażacką, 
kilka ubrań i hełmów strażackich.

Strażacy czynnie włączali się do akcji 
społecznych, m.in.: przy wycince drzew 
przy szkole w Bęczkowie, przy remoncie 

miejscowego kościoła, przy oczyszczal-
ni ścieków, zorganizowali festyn rodzin-
ny obok nowo oddanej remizie, prezen-
tując tam swój sprzęt i wyszkolenie. OSP 
w Leszczynach współpracuje na co dzień 
ze Stowarzyszeniem św. Jacka i Urzę-
dem Gminy w Górnie. Za to wszystko 
pięknie podziękowali im gospodarze 
gminy, radny z tej miejscowości Stani-
sław Anioł - obecni na zebraniu.

Wysoko ocenił działalność OSP ko-
mendant miejski PSP st. bryg. Krzysztof 
Janicki, dziękując strażakom za współ-
pracę ze strażą zawodową oraz gratu-
lując dorobku. Zaznaczył, że obecnie 
współpraca z gminą Górno stawiana jest 
za wzór w strukturach powiatowych.  

Za wysiłek na rzecz ochrony życia 
i zdrowia mieszkańców gminy podzię-
kował druhom wójt Przemysław Łysak, 
podkreślając, że nowa strażnicąa służąca 
jednocześnie miejscowej ludności jako 
świetlica wiejska, kosztowała sporo pie-
niędzy i wysiłku ze strony gminy. Ale to 
nie koniec pomocy – właśnie został zło-
żony wniosek do funduszy unijnych na 
doposażenie remizy.

Przewodniczący RG Grzegorz Skiba 
podkreślił skuteczne starania jednostki 
o pozyskanie młodych ludzi do OSP. Po-
dziękował jednocześnie za udział w ak-
cji krwiodawczej strażaków.

O dobrej współpracy jednostki z za-
rządem Gminnym OSP mówili: prezes 
zarządu Wiesław Kaleta oraz komen-
dant gminny OSP Stanisław Syno-
wiec.

Druhowie OSP Leszczyny na zebraniu sprawozdawczym swojej jednostki.

Pamiątkowa fotka z zebrania OSP w Leszczynach.

OSP w Leszczynach podsumowała działalność w 2011 roku

Są powody do zadowolenia
Po raz pierwszy druhowie z OSP w Leszczynach spotkali się na zebraniu spra-

wozdawczym swojej jednostki - 26 lutego br. - w nowo oddanej remizie strażac-
kiej, gwarantującej o wiele lepsze warunki niż to było przez ostatnich 80 lat.

Miłym akcentem zebrania było wrę-
czenie przez zastępcę dyrektora Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Kielcach Jolantę Nowakowską zesta-
wu przedmedycznego, który usprawni 
druhom niesienie pomocy mieszkańcom 
w różnych, trudnych sytuacjach.

Zebranie udzieliło absolutorium za-
rządowi jednostki.  (Kos.)

OSP Wola Jachowa podsumowała dorobek 
w 2011 roku
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Aby promocja produktów lokalnych 
miała służyć umacnianiu tożsamości lo-
kalnej, 5 marca 2012r., w Zespole Szkół 
w Krajnie, dzięki uprzejmości dyrek-
tor ZS Małgorzaty Gębskiej – Lisow-
skiej, pracownicy Urzędu Gminy Górno 
i Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach Oddział 
w Kielcach, zorganizowali spotkanie dla 
właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu gminy Górno. Jego celem było wyja-
śnienie, jak istotną sprawą jest promocja 
produktu tradycyjnego i regionalnego 
wśród mieszkańców gminy i odwiedzają-
cych ją turystów, propagowanie kultury 
i tradycji, wspieranie działań zmierzają-
cych do rozpowszechniania wiedzy na te-
mat dziedzictwa kulinarnego, a także wy-
różnianie produktów, które w przyszłości 
mogłyby starać się o uznanie ich regio-
nalnego bądź tradycyjnego charakteru, 
bowiem identyfikacja produktów trady-
cyjnych pozwala na efektywne propago-
wanie dziedzictwa kulinarnego. Produkty 
takie stają się niejako wizytówką tradycji 
kulinarnej gminy. Mogą stać się chlubą 
i bardzo dobrym narzędziem marketingo-
wym ułatwiającym promocję regionu.

Zaproszenie władz samorządowych 
gminy Górno – wójta Przemysława Ły-
saka, przewodniczącego Rady Gminy 
Grzegorza Skiby, zastępcy wójta Pawła 
Marwickiego, oprócz właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych i członkiń kół 
gospodyń wiejskich z Krajna, Leszczyn 
i Woli Jachowej przyjęli: poseł na Sejm 
Lucjan Pietrzczyk, Henryk Salwa - 

Żywność regionalna i tradycyjna 

Wizytówki tradycji kulinarnej 
gminy Górno

rzedstawiciel Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, ks. Leszek Sztan-
dera - proboszcz miejscowej parafii, ks. 
Marcin Snoch - diakon Wyższego Semi-
narium Duchownego w Kielcach, radna, 
sołtys i zarazem przewodnicząca KGW 
z Krajna - Marzena Jamrożek oraz soł-
tys Krajna – Zagórza Marian Szlufik.

Joanna Karwacka, specjalistka 
działu PWGDiA Powiatowego Zespołu 
Doradczego Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewi-
cach przybliżyła definicję produktów: 
tradycyjnego i regionalnego, ich cha-
rakterystykę, listę najpopularniejszych 
produktów, w tym z województwa świę-
tokrzyskiego, jak też zasady ich reje-
stracji, a następnie poprosiła o prelekcję 

Ewę Siudajewską - znaną gawędziarkę 
i regionalistkę z Bęczkowa, która przy-
pomniała zebranym o konieczności kul-
tywowania tradycji kulinarnych i powra-
caniu do prawdziwej, zdrowej żywności 
w naszych rodzinnych domach oraz jak 
wielki, pozytywny wpływ mają takie pro-
dukty na zdrowie każdego człowieka.

Najbardziej oczekiwaną częścią spo-
tkania była degustacja zaskakujących 
i zachwycających pomysłowością w pre-
zentacji produktów przygotowanych 
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz Edytę i Ryszarda Jagusiów, Sabinę 
i Grzegorza Skibów, Teresę i Tomasza 
Szlufików z Krajna, Bożenę i Tadeusza 
Matuszewskich z Bęczkowa – właści-
cieli gospodarstw agroturystycznych. Na 
stołach królowały pachnące drożdżówki 
oraz inne smakowite ciasta, aromatycz-
ny smalczyk z domowym chlebkiem, 
kapusta z grochem na różne sposoby, 
zalewajka z suszonymi grzybami zarzu-
cana kaszą, pierogi z kaszanką, mięsem, 
okraszone prawdziwą słoninką z cebulką, 
prazoki, goły na mleku, swojski ser biały, 
owocowe nalewki. Do „pokosztowania” 
były także wędzonki i wędliny własnego 
wyrobu oraz żeberka zapiekane w tartych 
ziemniakach. 

W czasie degustacji wymieniano 
między sobą doświadczenia kulinarne 
i przepisy na prezentowane pyszności. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 
pisemne podziękowania i drobne upo-
minki od gminy Górno. Myślę, iż była 
to udana próba pobudzenia do działania 
i pierwszy krok do szerszej prezentacji 
swojego produktu. 

Przed zaplanowanymi prezentacjami 
i prelekcjami, ze względu na ogłoszoną 
przez Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego dwudniową żałobę, minutą 
ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy 
pociągów pod Szczekocinami.  J.S. 

Te smakołyki przygotowało KGW w Woli Jachowej.

Członkinie KGW Leszczyny, w towarzystwie wójta Przemysława Łysaka, przewod-
niczącego RG Grzegorza Skiby i ks. proboszcza z Krajna Leszka Sztandery, na spo-
tkaniu w Krajnie.

dokończenie ze str. 1


