
Śmieciowa  
rewolucja
Cała Polska szykuje się do wpro-

wadzenia nowych zasad pobierania 
opłat za śmieci. Jaki system będzie 
obowiązywał w naszej gminie? 

Za nieco ponad pół roku w całym kra-
ju zacznie obowiązywać nowy system 
gospodarki odpadami. W myśl nowej 
ustawy wszystkie śmieci staną się od  
1 lip ca własnością gmin i to one będą 
miały obowiązek je od nas zabierać i uty-
lizować. My z kolei zostaniemy obarcze-
ni czymś co można nazwać podatkiem 
śmieciowym. w całym kraju zacznie obo-
wiązywać nowy system gospodarowania 
odpadami.

Protest na sesji
Kilkunastu mieszkańców Górna-

-Osiedle przybyło na ostatnią sesję 
rady gminy, by zaprotestować prze-
ciwko planom budowy nieopodal ich 
domów salonu ciągników rolniczych.

W wyniku niezadowolenia i prote-
stów mieszkańców, przedsiębiorca sam 
zrezygnował z planów inwestycyjnych. 
Zapowiedział, że swój salon wybuduje 
w innej gminie. 

 

Samochód  
w zalewie
Policyjny pościg, po którym samo-

chód przestępców ląduję w wodzie. 
Wypadek ciężarówki i wyciek niebez-
piecznej substancji z cysterny, a do 
tego pożar lasu zagrażający trzem 
hotelom. Wszystko to działo się obok 
zalewu w Cedzynie. 

Na szczęście mrożące krew w żyłach 
wydarzenia były tylko częścią scenariu-
sza ćwiczeń strażackich.

Odpracują  
wigilię
W tym roku 24 grudnia – w wigilię Bo-

żego Narodzenia Urząd Gminy w Górnie 
będzie nieczynny. Zatrudnione w nim 
osoby będą odpracowywały ten dzień  
w sobotę 15 grudnia. Urząd będzie czyn-
ny w godzinach 7.30–15.

Powód do dumy
Górno, jako jedyna gmina wiejska i jedna z dwóch gmin  
w świętokrzyskiem otrzymała certyfikat Samorządowego Lidera  
Edukacji 2012
Nagrodę przyznawaną przez Fun-

dację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego odebrał wójt Przemysław 
Łysak podczas uroczystej gali w Col-
legium Novum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

– Komisja oceniała samorządy pod 
kątem jakości prowadzonej przez nie lo-
kalnej polityki edukacyjnej. Eksperci ba-
dali m.in. działania gmin i powiatów na 
rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, 
pozyskiwania środków zewnętrznych na 
szkolnictwo, podnoszenia jakości kształ-
cenia, wspierania innowacyjnych metod 
pracy z uczniem itp. – czytamy na stro-
nach internetowych stowarzyszenia.

Warto zaznaczyć, że w kapitule kon-
kursu zasiadły znane osobistości świata 
polskiej nauki: Dariusz Rott – członek 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, rzeczoznawca Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, ekspert Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr 
hab. Piotr Wilczek – wykładowca Uniwer-
sytetu Warszawskiego, profesor wizytu-
jący Uniwersytetu w Chicago, czy prof. 
Krzysztof Czekaj i prof. Halina Rusek. 

Jesteśmy jedyną gminą wiejską w wo-
jewództwie świętokrzyskim mogącą się 
pochwalić certyfikatem Samorządowego 
Lidera Edukacji 2012.

– Ta nagroda, to dowód, że dbamy 
o szkoły, nauczycieli i uczniów – stwier-
dza Przemysław Łysak, wójt Górna.  
– W ciągu ostatnich lat zreformowaliśmy 

gminną oświatę, nie zamykając przy tym 
żadnej ze szkół. Nasi uczniowie osiąga-
ją wysokie noty w egzaminach końco-
wych. Na 10 najlepszych szkół podsta-
wowych powiatu kieleckiego, aż cztery 
to placówki znajdujące się na terenie 
naszej gminy, mamy szkołę integracyjną 
w Leszczynach. Nauczycie
le otrzymują prestiżo-
we nagrody takie jak 
tytuł „Belfra Roku” dla  
Ewy Krajcarz, dyrek-
tor ZSP w Cedzynie. 
Duży nacisk kła dziemy 
na zdobywanie pienię-
dzy z Unii Europej-
skiej na pomoce 
dyda k t ycz  ne 
i zajęcia po-
zalekcyjne. 
Cieszę się, 
że te dzia-
łania zo-
stały do-
cenione 
– mówi 
w ó j t  
Łysak.

Szkoła Podstawowa w Radlinie 
przystąpiła do ogólnopolskiego pro-
gramu edukacyjnego dla klas I szkół 
podstawowych pod nazwą – „Klub 
Bezpiecznego Puchatka”.

25 października z uczniami I i II klasy 
spotkał się Wojciech Zgrzebnicki, który 
korzystając z prezentacji multimedialnej 
rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie 
na drodze oraz zagrożeniach jakie na 
nie czekają. Uczniowie poznali numery 
alarmowe, dowiedzieli się w jakich sy-

tuacjach dzwonić pod konkretny numer 
i jak zachować się w czasie rozmowy. 
Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego dla klas I szkół 
podstawowych pod nazwą „Klub Bez-
piecznego Puchatka”. W ramach pro-
gramu placówka otrzymała bezpłatne 
materiały edukacyjne. W tym tygodniu 
pierwszaki będą rozwiązywać test bez-
pieczeństwa. Następnie szkoła otrzyma 
prawo do posługiwania się certyfikatem 
„Klubu Bezpiecznego Puchatka”. 

Nasi uczniowie w Klubie Puchatka

Czytaj na stronie 3

Czytaj na stronie 4
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Wójt Przemysław Łysak z certyfikatem 
Samorządowego Lidera Edukacji.
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WóJT INFORMUJE
– Wiem jak ważną i odpowiedzialną funkcję powierzyli mi 

mieszkańcy gminy Górno – zapewnia wójt Przemysłam Łysak, któ-
ry za pośrednictwem naszej gazety chce złożyć Państwu sprawoz-
danie ze swojej pracy w październiku. 
  4 października brałem udział w spotkaniu w Leszczynach (tuż 

przed rozpoczęciem przebudowy drogi) na które przybyli przed-
stawiciele Policji, Zarządu Transportu Miejskiego, Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wykonawcy inwestycji oraz 
Prezes Stowarzyszenia Św. Jacka w Leszczynach,

  5 października byliśmy u Prezydenta Lubawskiego razem z rad-
nym Aniołem odnośnie przedłużenia linii 106, prezydent przy-
chylił się do naszej prośby,

  7 października uczestniczyłem w otwarciu Domu Kultury w Krajnie,
  11 października uczestniczyłem w otwarciu projektu „Cedzyń-

ska Aka    demia Umiejętności” przeznaczonego dla osób star-
szych (bierze w niej udział 20 osób z Cedzyny), koszt projektu to  
50 tys. zł.,

  12 października uczestniczyłem w spotkaniu w centrum krwio-
dawstwa, wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Górna, dziękujemy mieszkańcom za ofiarność w ratowaniu ludz-
kiego życia, zebrano ponad 50 litrów krwi,

  14 października odbyło się zebranie wiejskie w Bęczkowie i Kraj-
nie. W Krajnie głównym tematem był Gminny Ośrodek Kultury, 
mieszkańcy są również bardzo zadowoleni z linii 47. W Bęczko-
wie poruszany był temat piaskowni, ten teren jest gromadzki, so-
łecki, a nie gminny, mieszkańcy wypowiedzieli się, że wydobycie 
piasku może odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach tj. 
budowa kościoła czy pomoc dla ludzi biednych,

  15 października odbyła się sesja nadzwyczajna, na której no-
wym przewodniczącym rady został Władysław Kowalczyk,

  15 października miało miejsce otwarcie projektu szkolnego 
w Bęczkowie dla tej szkoły uzyskaliśmy 200 tysięcy złotych na 
doposażenie i zajęcia dodatkowe dla dzieci,

  16 października zostało zorganizowane spotkanie u pani dyrektor 
Sochackej, razem ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich. Jak 
już informowałem ciągnie się problem nałożenia kary za przygo-
towanie dokumentacji pod kanalizację w Bęczkowie, grozi nam 
kara w wysokości prawie 300 tysięcy złotych, początek sprawy 
miał miejsce w 2008 roku. Mam prośbę do Pana Przewodniczą-
cego, aby zaprosić Przewodniczącego Związku Gmin i Gór Świę-
tokrzyskich na sesję żeby przedstawić tę sprawę. Kolejny pro-
blemem jest sprawa długu na budowę kanalizacji w Bęczkowie, 
który za rok musimy ujawnić w budżecie jako nasz kredyt, musi-
my mieć również świadomość, że nasze wskaźniki gwałtownie 
wzrosną i będzie to wpływało na wskaźniki długoterminowe,

  16 października była u nas dyrektor Sayor z dyrekcji dróg kra-
jowych w sprawie ciągnącego się problemu wjazdu do Państwa 
Żaków,

  19 października odbyły się manewry Państwowej Straży Pożar-
nej z udziałem naszych jednostek w Cedzynie,

  21 października odbyło się zebranie w Skorzeszycach, gdzie 
najważniejszym tematem była budowa chodników,

  22 października odbyliśmy spotkanie w sprawie gabinetu rehabi-
litacyjnego w Woli Jachowej,

  23 października obradowała na miejscu oraz w terenie Komisja 
Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego,

  24 października miała miejsce inauguracja projektu Gminnej Bi-
blioteki Publicznej,

  24 października uczestniczyłem w odbiorze konserwacji rowów 
Rejonowego Związku Spółek Wodnych, prace zostały wykonane 
w Skorzeszycach, Woli Jachowej i Radlinie,

  26 października uczestniczyłem w ślubowaniu pierwszej klasy 
szkoły integracyjnej w Leszczynach, staramy się o samochód do 
tej szkoły z dotacji z PEFRONu,

W ostatnim czasie podpisałem umowy na następujące inwestycje: 
  05.10.2012 na Remont drogi gruntowej do pól w miejscowości 

Podmąchocice. Jej wartość to 48 tys. zł. Termin wykonania: 
14.11.2012 r.

  25.10.2012 na podział geodezyjny działek nr 654/5 i 654/6 poło-
żonych w miejscowości Bęczków. Wartość umowy: 2 tys. zł.

  30.10.2012 na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 
Gminy Górno w sezonie zimowym 2012/2013. Szacunkowa war-
tość umowy: 106,8 tys. zł. Wykonawca: Usługi PomocniczoBu-
dowlane Aleksander Bryk (Bęczków).

  30.10.2012 na realizacja zajęć w projekcie „Uczymy się przez całe 
życie – edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej”. 

Bezpieczniej 
przy szkołach

Kolejne drogi w gminie Górno mają szansę zyskać nowe 
nawierzchnie asfaltowe, chodniki i odwodnienia. Mamy 

już wstępne zapewnienie, że dostaniemy na ten cel pie-
niądze z budżetu państwa.

30 października wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
– Koruba podpisała „wstępną listę rankingową wniosków o do-
finansowanie działań w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych”.

PRZEZ GóRNO
Znalazły się na niej dwie wspólne inwestycje powiatu kie-

leckiego i gminy Górno. Pierwsza z nich to „Wzmocnienie 
nawierzchni drogi powiatowej nr 0332T Górno – Daleszyce – 
Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno 
i Daleszyce. Szacuje się, że cała inwestycja ta pochłonie ponad 
5 milionów złotych z czego prawie 1,6 mln. zł. dostaniemy z bu-
dżetu państwa. Pozostałą część kosztów – 3,6 mln. zł pokryje 
powiat kielecki, gminy: Daleszyce i Górno – po 1,2 mln. zł. W ra-
mach tej inwestycji całkowicie zostanie przebudowana droga 
przez Górno od skrzyżowania z trasą krajową Kielce – Opatów 
do granicy gminy. To właśnie przy niej mieści się ośrodek zdro-
wia, szkoła, kościół i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

PRZEZ BĘCZKóW I LESZCZYNY
Druga inwestycja, która znalazła się na liście rankingowej to: 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0319T Bęczków – Krajno-
Zagórze oraz nr 0318T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki  
– Bieliny Kapitulne na terenie gminy Górno”. Tu także oprócz 
nawierzchni asfaltowej powstaną nowe chodniki i odwodnienia. 
Koszt tej inwestycji szacowany jest na blisko 2 miliony złotych. 
Jednak z gminnej kasy wydamy na ten cel  niecałe 600 tysięcy 
złotych. Resztę zapłaci rząd i powiat kielecki. 

Nowa droga wraz z chodnikami powstanie w Bęczkowie, 
przebudowany zostanie jej najniebezpieczniejszy odcinek koło 
szkoły, kościoła i skrzyżowania Bęczków – Bęczków Niwy. Re-
mont obejmie także dalszą część tej drogi przy remizie i szkole 
w Leszczynach w stronę Bęczkowa. Znalezienie się obu inwe-
stycji na liście rankingowej (na 6 i 18 miejscu) daje nam niemal 
pewność, że na ich realizację dostaniemy pieniądze z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

CIĘŻKa PRaCa I... SUKCES
– Realizacja tych inwestycji w znacznym stopniu poprawi 

bezpieczeństwo w miejscowościach Bęczków, Górno i Lesz-
czyny. Nowe chodniki powstaną przy szkołach i w rejonach 
gdzie występuje wzmożony ruch pieszych, przebudowane zo-
staną niebezpieczne odcinki dróg.

– Sukcesem kończą się nasze półtoraroczne starania by te 
inwestycje mogły dojść do skutku: projektowanie, konsultacje, 
uzgodnienia, zebrania z mieszkańcami i spotkania z władzami 
powiatu. Podziękowania za pomoc w tym wszystkim chciałbym 
złożyć szczególnie radnym: Stanisławowi Aniołowi z Leszczyn 
i Tadeuszowi Kmieciowi z Bęczkowa, Janinie Rubak i Marko-
wi Kalecie z Górna oraz sołtysom z tych miejscowości i by-
łemu przewodniczącemu rady gminy Grzegorzowi Skibie oraz 
władzom powiatu kieleckiego: staroście Zdzisławowi Wrzałce, 
oraz radnym: Dariuszowi Skibie i Ryszardowi Mańskusowi  
– mówi wójt Łyska.

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca: Urząd Gminy w Górnie, Górno 169, 26008 Górno

Przygotowanie materiałów: Artur Pedryc, UG w Górnie
Druk: ARTSERWIS, tel. 513010404

Nakład: 1000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam 
i ogłoszeń, nie zwraca nie zamówionych ma teriałów oraz 
zastrzega sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 
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Cała Polska szykuje się do wpro-
wadzenia nowych zasad pobiera-

nia opłat za śmieci. Jaki system bę-
dzie obowiązywał w naszej gminie? 
Władze Górna chcą podjąć decyzję 
w porozumieniu z mieszkańcami. 

W naszej gminie działa specjalny 
zespół 6osobowy do spraw reformy 
śmieciowej. 1 stycznia 2012 roku we-
szła w życie nowa ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Gminy 
mają 18 miesięcy na wprowadzenie no-
wego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, czyli do lipca przy-
szłego 2013 roku. Dzięki nowej ustawie 
mamy spełnić wymogi Unii Europejskiej 
co do sposobu zagospodarowania odpa-
dów komunalnych. Dotychczas śmieci 
odbierane od właścicieli nieruchomości 
w większości trafiały bezpośrednio na 
składowisko. Jedynie 5 – 7% odpadów 
stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz 
odzysk surowców wtórnych.

Dzięki nowym przepisom do 2020 
roku połowa naszych śmieci ma być 
poddanych recyklingowi, czyli odzyski-
wana i ponownie wykorzystywana.

Podstawowa zmiana wprowadzana 
przez znowelizowaną ustawę o utrzy-
maniu czystości i porządku jest taka, że 
to gmina staje się właścicielem śmieci. 
To ona musi je odebrać od mieszkań-
ców i pobrać opłatę, która ma być równa 
dla wszystkich. Do tej pory właściciele 
domków jednorodzinnych sami musie-
li zadbać o pozbycie się śmieci. Efekt 
był taki, że tylko część mieszkańców 

uczciwie płaciła za odpady, a inni pod-
rzucali je do sąsiadów, do lasów, rowów 
przyczyniając się do tworzenia dzikich  
wysypisk. 

KONIEC Z UMOWaMI
To, że gmina stanie się właścicie-

lem śmieci oznacza, że mieszkańcy są 
zwolnieni z zawierania umów z przed-
siębiorcami wywożącymi odpady, a na-
sze dotychczasowe umowy na wywóz 
śmieci stracą ważność z mocy ustawy 
1 lipca 2013 roku. Po tej dacie to gmi-
na wybierze firmę, która zajmie się  
odbiorem śmieci.  

Mieszkańcy w ramach jednej opłaty 
będą mogli pozbyć się wszystkich śmie-
ci pod warunkiem, że zmieszczą się 
w pojemniku. Ustawa premiuje osoby, 
które prowadzą segregacje odpadów. 
Właściciele domków dostaną kolorowe 
worki na dwa rodzaje odpadów: surow-
ce wtórne i szkło, a na pozostałe będzie 
przewidziany pojemnik. Właściciele po-
sesji, którzy zobowiążą się do segrega-
cji będą płacili mniej za odbiór śmieci. 
Łatwiej będzie się pozbyć odpadów nie-
bezpiecznych, takich jak przeterminowa-

ne leki, zużyte bakterie, chemikalia, opo-
ny, stary sprzęt RTV i AGD. Na terenie 
gminy powstaną Punkty Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

CZTERY WaRIaNTY
– Podobnie jak wszystkie gminy 

w Polsce przygotowujemy się do realiza-
cji zadań narzuconych nam przez parla-
ment – mówi Paweł Marwicki, wicewójt 
Górna.

Do końca roku gmina musi ustalić 
sposób naliczania opłat od mieszkań-
ców. Ustawa daje wybór jednej z czte-
rech metod. Opłata może być naliczana 
od liczby osób zamieszkujących miesz-
kanie czy dom, od jego powierzchni, 
ilości zużytej wody lub od gospodarstwa 
domowego. – Decyzję o tym, która z tych 
metod będzie obowiązywała w naszej 
gminie podejmą radni. By ich decyzja 
była najbardziej zgodna z oczekiwaniami 
mieszkańców, przygotowaliśmy specjal-
ną ankietę, dzięki której będziemy wie-
dzieli za którym rozwiązaniem opowia-
dają się mieszkańcy. Mam nadzieję, że 
wiele osób ją wypełni i zwróci do urzędu 
– mówi Paweł Marwicki.

Nadciąga śmieciowa rewolucja 
o opłatach zdecydują radni 

Budynek po starej szkole w Radlinie rozbierają strażacy 
ochotnicy z Leszczyn, Woli Jachowej i Górna.

Trwa rozbiórka budynku po starej szkole w Radlinie. Stra-
żacy ochotnicy już zdjęli dach pokryty eternitem. Wkrót-

ce z powierzchni ziemi zniknie reszta drewnianego obiektu.
Budynek powstał w latach trzydziestych ubiegłego wieku, 

wkrótce przestanie szpecić krajobraz naszej gminy. Najpierw 
była tu szkoła, później mieszkania socjalne. Trzy lata temu Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję na-
kazującą wyłączenie z użytkowania cały budynek mieszkalny. 
W tym roku wszyscy mieszkańcy budynku zostali przesiedleni. 
10 lipca strażacy rozpoczęli rozbiórkę budynku. Zdjęli dach 
z eternitu. Obecnie trwają dalsze prace rozbiórkowe.

Władze gminy zastanawiają się jak wykorzystać teren po 
szkole. Wójt Przemysław Łysak pytał o to  podczas spotka-
nia z mieszkańcami Radlina. – Padały propozycje by wybu-
dować na tej działce przedszkole, żłobek, plac zabaw, remizę 
OSP, a nawet muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, gdyż obok 
mieścił się dworek pochowanej na cmentarzu w Leszczynach, 
babki noblistki – mówi wójt Łysak.

Rozbierają szkołę

1. Nie będziemy podpisywać umów i płacić za usługę odbioru odpadów przed-
siębiorcom. Opłata za to będzie uiszczana do urzędu gminy.

2. Rada Gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbiór śmieci.
3. Rada Gminy ustali też tryb, sposób i częstotliwość naliczania opłat.
4. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa niż za odpady zmieszane.
5. Na terenie gminy powstaną punkty selektywnej zbiórki odpadów do których 

wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady.

Co się zmieni po 1 lipca 2013 r.?



GŁOS GóRNa  •  nr  3 (3) •  L ISTOPAD 20124

Tak chcieli mieszkańcy

Władysław Kowalczyk prowadzi obrady Rady Gminy Górno 
(w środku). Obok jego zastępcy: aneta Dudzik i Jan Zielonka.

Życzenia, z okazji objęcia funkcji szefa Rady Gminy Gór-
no otrzymał podczas październikowej sesji Władysław 

Kowalczyk od posła Jana Cedzyńskiego. Parlamentarzy-
sta przybył osobiście na pierwsze posiedzenie kierowane 
przez nowego przewodniczącego.

Przypomnijmy, 15 października podczas sesji nadzwyczaj-
nej, radni odwołali z funkcji przewodniczącego rady Grzego-
rza Skibę i jednocześnie wybrali na to stanowisko Władysława 
Kowalczyka. To on poprowadził obrady, które odbyły się pod 
koniec października. Przybył na nie poseł do Sejmu RP, miesz-
kaniec naszej gminy, Jan Cedzyński.

– Gratuluję i życzę zarówno Panu, sobie jak i mieszkańcom 
naszej gminy by praca Rady Gminy Górno pod pana przewod-
nictwem była owocna i zgodna z oczekiwaniem wszystkich. 

Od posła dla przewodniczącego

Radni zdecydowali, że przy trasie Kielce-Opatów w okolicach stacji paliw Orlen  
nie powstanie salon ciągników rolniczych.

Kilkunastu mieszkańców Gór    na- 
-Osied le przybyło na ostatnią se-

sję rady gminy, by zaprotestować 
przeciwko planom budowy nieopodal 
ich domów salonu ciągników rolni-
czych. Radni postąpili zgodnie z ich 
oczekiwaniami.

Pod koniec czerwca radni gminy 
Górno podjęli uchwałę o zmianie planu 
zagospodarowania terenu obejmują-
cego Górno Osiedle. Chodziło o to, by 
dopuścić możliwość wybudowania przy 
trasie krajowej nr 74 budynku handlo-
wego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
HandlowoUsługowe Marian Kisiel 
zamierzało bowiem wybudować przy 
drodze Kielce – Opatów salon ciągni-
ków rolniczych. Wywołało to jednak falę 
protestów mieszkańców, którzy przybyli 
na październikową sesję by wymusić na 
radnych zmianę czerwcowej decyzji.

– Plan jest i nie można go zmieniać. 
Kupowaliśmy działki wiedząc, że teren 
jest przeznaczony pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ludzie się pobudowali, 
a teraz chcecie zrobić nam po sąsiedz-
ku tereny przemysłowe? Tak nie można 
– mówił wyraźnie zdenerwowany miesz-
kaniec osiedla GórnaOsiedle.

Kategorycznie nie zgadzam się by 
wprowadzić tereny przemysłowe. W ma 
ju, kiedy firma pana Kisiela zrobiła koło 
nas wystawę ciągników mieliśmy istny 
poligon. Ryk silników i smród spalin. 
Dlaczego w ogóle nikt nas nie spytał czy 
chcemy coś takiego mieć koło swoich 
domów? – pytała kobieta.

– Wprowadzenie w tym miejscu te-
renów przemysłowych sprawi, że każ-
dy dom na osiedlu straci na wartości – 
ostrzegał inny mężczyzna.

Wzbierające emocje ostudziło wystą-
pienie Krzysztofa Surowca, który przed-
stawił się jako pełnomocnik firmy Kisiel 
i odczytał oświadczenie właściciela 
przedsiębiorstwa. Oto jego fragmenty:

„...chcieliśmy poinformować was o za-
niechaniu naszych planów budowy no-
woczesnego obiektu na terenie naszej 

gminy. Ze względu na nieprzychylność 
niektórych naszych radnych, podjęliśmy 
decyzję o wstrzymaniu budowy salonu 
ciągników, który nie tylko stworzyłby 
nowe miejsca pracy, ale przyczyniłby się 
do reklamy naszej gminy.

Obiekt który miał, podkreślam miał 
powstać przy drodze krajowej numer 74 
w miejscowości GórnoOsiedle, speł-
niałby wszystkie europejskie normy... 
Planowana inwestycja nie jest uciążliwą 
dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ 
dotyczy usług handlu o charakterze je-
dynie wystawowym. 

...radni obecni na tej sesji, nieprzychyl-
ni planowanej inwestycji przyczynili się 
w dużej mierze do naszej, wydaje się nie-
odwracalnej decyzji o przeniesieniu inwe-
stycji do innej gminy ...To właśnie ci radni 
głosujący na „nie”, dla takich inwestycji 
sprawiają, że gmina staje się bezwarto-
ściową, nie mającą perspektyw rozwoju, 
a co za tym idzie nie dającą szans nowej 
lepszej przyszłości dla naszych dzieci.

Pozostałym radnym, oraz wójtowi 
gmi  ny Górno, chcieliśmy życzyć przede 

wszystkim wytrwałości w walce o lep-
sze jutro dla nas wszystkich. Pamiętaj-
cie, drodzy mieszkańcy naszej gminy, 
że by móc budować drogi czy chodniki 
potrzebni są inwestorzy, którzy oddając 
pieniądze w postaci podatków, przyczy-
niają się do rozwoju wszystkich gmin 
w Polsce i na całym świecie, bo by bu-
dować, trzeba mieć za co. 

– Po tym co usłyszeliśmy dalsza 
dyskusja jest zbędna, właściwie była 
niepotrzebna, szkoda że oświadcze-
nie nie zostało odczytane wcześniej,  
stwierdził Władysław Kowalczyk, prze-
wodniczący rady gminy i poddał pod 
głosowanie projekt mówiący o odstą-
pieniu przez gminę od wprowadza-
nia zmian w planie zagospodarowania  
przestrzennego. Dziewięciu radnych 
głosowało za, dwóch było przeciw, 
a dwóch wstrzymało się od głosu. 
Mieszkańcy Górna Osiedle z nieukry-
waną satysfakcją opuścili salę ob-
rad, ciesząc się że w sąsiedztwie ich 
domów nie będzie salonu ciągników  
rolniczych.
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Wypadek, pożar i…

Strażacy walczyli także z pożarem i wyciekiem toksycznej substancji z cysterny.

Samochód którym uciekali złodzieje paliwa wpadł do zalewu, by uratować jednego z pasażerów potrzebna była pomoc  
ekipy płetwonurków.

Policyjny pościg, po którym samo-
chód przestępców ląduję w wo-

dzie. Wypadek ciężarówki i wyciek 
niebezpiecznej substancji z cyster-
ny, a do tego pożar lasu zagrażający 
trzem hotelom. Wszystko to działo 
się obok zalewu w Cedzynie.

Na szczęście mrożące krew w żyłach 
wydarzenia były tylko częścią scena-
riusza ćwiczeń strażackich zorganizo-
wanych w październiku przez Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach.

Jest słoneczny poranek, trwa poli-
cyjny pościg za mężczyznami, którzy 
ukradli paliwo z jednej ze stacji benzy-
nowych na terenie gminy Górno. Volks-
wagen Polo, którym się poruszają na 
trasie z Cedzyny do Leszczyn wpada 
w poślizg, zjeżdża z drogi, pokonuje 
skarpę i wpada z impetem do zalewu. 
Kierowcy udaje się wydostać z auta. Pa-
sażer tonie we wraku oddalonym około 
20 metrów od brzegu. Gdy wezwana na 
miejsce straż pożarna wraz z ekipą płe-
twonurków przystępuje do akcji okazuje 
się, że ze zbiorników, które wykorzysty-
wane były do kradzieży paliwa wydosta-
je się benzyna. W chwili, gdy strażacy 
wyciągają wrak samochodu na brzeg 
i zbierają z tafli wody benzynę dochodzi 
do kolejnego wypadku. Kierowca pro-
wadzący samochódcysternę zapatrzył 
się na akcję ratowniczą, zjechał z dro-
gi i uderzył w betonowy przepust. Nie-
przytomny mężczyzna przebywa w ka-
binie. Tymczasem z cysterny zaczyna 
wypływać siarczan dwumetylu – silnie 
trująca ciecz. Do akcji wkracza jednost-

ka ratownictwa chemicznego oraz jed-
nostka ratownictwa drogowego. Droga 
między Cedzyną a Leszczynami gdzie 
doszło do wypadku została zamknięta. 
Policja wyznaczyła objazdy. Działania 
strażaków wywołują spore zaintereso-
wanie gapiów, a ci jak to zwykle bywa 
nie ułatwiają działań, wręcz przeciwnie. 
Przez ich nieostrożność dochodzi do 
zaprószenia ognia. W kilka chwil ogień 
rozprzestrzenia się do gigantycznych 
rozmiarów. Z powodu silnego wiatru 
ogień przedostaje się przez drogę i zaj-
muje kolejne połacie lasu. Ogień zagra-
ża bezpieczeństwu pracowników i gości 
trzech pobliskich hoteli. Po ponad sze-
ściu godzinach strażacy kończą akcję. 

Na szczęście nie wydarzyło się to 
naprawdę, ale jak podkreślają strażacy 
może kiedyś się wydarzyć. – Najgorsze 

scenariusze pisze życie, a my musimy 
być przygotowani na wszystko, stąd ta-
kie ćwiczenia – podkreśla Robert Sabat, 
zastępca komendanta miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W manewrach brało w niej udział prze-
szło 150 strażaków w tym trzy jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej 
gminy: z Leszczyn, Woli Jachowej i Gór-
na. W gronie obserwujących ćwiczenia 
był wójt gminy Przemysław Łysak.

– Cieszę się, że takie manewry od-
bywają się na terenie naszej gminy, bo 
dzięki temu możemy czuć się bardziej 
bez  piecznie wiedząc, że w przypadku 
praw  dziwego zagrożenia strażacy szyb-
ciej i sprawniej będą reagowali na zaist-
niałą sytuację. Cieszy najbardziej fakt, że 
w manewrach wzięły udział wszystkie jed-
nostki z naszej gminy – mówi wójt Łysak.
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Czas na podsumowanie 

Spotkania z doktorem Cezarym Jastrzębskim, wykła-
dowcą kieleckiego uniwersytetu, Haliną Jerzykowską, 

czy Haliną Pedrycz, nauczycielką wychowania muzyczne-
go odbyły się w ramach programu realizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Górnie.

Spotkania z ciekawymi ludźmi nie były oczywiście jedyną 
atrakcją przygotowaną przez bibliotekarzy. Nie mogło zabrak-
nąć konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie realizuje kampanię 
„Mnie ta mowa od innych droższa – nasz język codzienny” bę-
dącą częścią programu „Promocja języka polskiego” finanso-
wanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

– Celem projektu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na 
najczęściej popełniane błędy językowe, zapoznanie z historią 
języka i ze zmianami jakie w nim zachodziły. Zorganizowali-
śmy także konkursy na malowanie i fotografowanie przysłów 
– informuje Halina Dziedzic z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Górnie. W ramach programu realizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Górnie można było spotkać się z ludź-
mi, którzy z językiem pracują na co dzień.

Doktor Cezary Jastrzębski, z kieleckiego uniwersytetu mó-
wił o zawiłościach polszczyzny, najczęściej popełnianych błę-
dach przez ludzi występujących w mediach, o tym jak powinna 
być zbudowana informacja prasowa. Dla młodszych zorgani-
zowano spotkanie w bibliotece w Radlinie z Haliną Jerzykow-

ską, pod hasłem „Wierszyki łamiące języki, czyli najtrudniejszy 
język świata”. Z kolei dzieci i młodzież z Woli Jachowej, dzięki 
spotkaniu z Haliną Pedrycz dowiedzieli się jak ewoluował język 
polski na przykładzie naszych pieśni patriotycznych.

Warto znać własny język

Podczas spotkania z dr Cezarym Jastrzębskim.

Grzegorz Skiba, były przewodniczący rady gminy

W związku z odwołaniem mojej 
osoby z funkcji Przewodniczą-

cego Rady Gminy w Górnie w dniu  
15 października 2012 pragnę podsu-
mować 22 miesiące mojej pracy na 
rzecz gminy Górno. 

Moja współpraca w tym czasie z Wój-
tem i większością radnych układała się 
pozytywnie, ponieważ uchwały podej-
mowane przez Radę Gminy były kon-
sultowane z mieszkańcami podczas 
zebrań wiejskich oraz sesji, gdzie przed 
głosowaniem zainteresowani proble-
mami gminy mogli się wypowiedzieć 
i w następstwie mieć wpływ na podej-
mowane decyzje. Przykładem są pla-
ny zagospodarowania przestrzennego 
w naszych miejscowościach, gdzie nasi 
mieszkańcy czuli pewną niesprawiedli-
wość z poprzedniej kadencji. Od same-
go początku wspólnie z wójtem gminy 
Górno Przemysławem Łysakiem na pod-
stawie inicjatywy uchwałodawczej jaką 
daje ustawa o samorządzie gminnym  
rozpoczęliśmy  pracę odnośnie poprawy 
bezpieczeństwa na drogach w miejsco-
wościach Leszczyny, Bęczków, Krajno 
– współpraca ze Starostwem Powiato-
wym,Urzędem Marszałkowskim i Woje-
wodą Świętokrzyskim. Na sesjach Rady 
Gminy gościliśmy na moje zaproszenie 
Starostę Kieleckiego Zdzisława Wrzał-
kę oraz wicemarszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Grzegorz Świercza, 
Posła na Sejm RP  Zbigniewa Pacelta, 
który wyposażył piłkarzy GKS Górno 
w stroje sportowe. Wspólnie z wójtem 
wspieraliśmy jednostki OSP Wola Ja-
chowa, Górno, Leszczyny w rezultacie 

został zakupiony nowy samochód z do-
finansowaniem ponad 50 procentowym. 
Pragnę dodać, że dobrze układała się 
współpraca z Kołami  Gospodyń Wiej-
skich z Woli Jachowej, Leszczyn, Kraj-
na oraz naszymi zespołami ludowymi 
Bęczkowianie i Górnianecki. Chcę im 
podziękować za to, że pracują bezin-
teresownie na dobry wizerunek naszej 
gminy. Cieszy mnie osobiście też fakt, 
że w tym czasie zostały ukończone trzy 
świetlice wiejskie dla potrzeb mieszkań-
ców w Leszczynach, Woli Jachowej oraz 
Krajnie, które w przyszłości ukierunkują 
pod względem kulturalnym naszą gmi-
nę. Jednomandatowe okręgi wyborcze 
na mapie gminy są też przykładem do-
brej współpracy Rady Gminy(zdecydo-
wana większość radnych zagłosowała 
za uchwałą) w związku z podziałem po-
nieważ zwiększają szanse dla osób ak-
tywnych społecznie ponieważ kandydat 
na radnego musi sam zabiegać o popar-
cie dla swojej osoby bez pomocy dru-
giego kandydata. Są dobre strony, ale 
jest też niesmak z powodu braku ka-
nalizacji we wschodniej części gmi-
ny. Z powodu nietrafnie wybranej 
działki, która została zakupio-
na pod budowę oczyszczalni 
ścieków w Skorzeszycach 
za poprzedniej kadencji. 
Prace przy tej inwestycji 
zostały wstrzymane, po-
nieważ w tym roku  Regio-
nalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska wydał po-
stanowienie o odmowie 
zgody na tą inwestycje 

i wszelkie uzgodnienia wraz z wykupem 
gruntów muszą być odnowa realizowane 
i zaakceptowane przez Radę Gminy.

Wójtowi Gminy Górno Przemysławo-
wi Łysakowi oraz przewodniczącemu 
Władysławowi Kowalczykowi życzę by 
współpraca między nimi zawsze układa-
ła się pomyślnie, a podejmowane przez 
nich decyzje zawsze cieszyły mieszkań-
ców i były dla nich korzystne. Życzę by 
gmina tak jak obecnie dalej prężnie się 
rozwijała i była pozytywnie postrzegana 
na zewnątrz. Ze swojej strony zapew-
niam, że będę wspierał wójta Łysaka 
w podejmowaniu słusznych decyzji. 

Radny Grzegorz Skiba

Dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Promocja  języka 
polskiego”, który towarzyszy kampanii  społecz-
no-edukacyjnej „Ojczysty-dodaj do ulubionych”.
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Zachwyceni Górnem

Delegacja z Ukrainy zwiedziła Dom Kultury w Krajnie.

Delegacja z regionu winnickiego 
na Ukrainie gościła u nas na po-

czątku listopada. Samorządowcy zza 
wschodniej granicy, którzy podpisa-
li już umowę partnerską z powiatem 
kieleckim, chcą nawiązać współpracę 
także z naszą gminą.

W składzie delegacji ukraińskiej zna-
leźli się: wicestarosta rejonu winnickiego 
– Stanisław Szczerbaty – szef Winnic-
kiej Rady Powiatu, Wiktor Szmigiel – za-
stępca przewodniczącego Państwowej 
Administracji Regionalnej Winnicy. Wło-
dzimierz Pawłowski – członek Winnica 
District Council oraz Wiktor Stiecki – 
wójt Woronowic.

Do naszej gminy przyjechali wraz  
z rad  nym powiatowym Dariuszem Ski-
bą i ze starostą kieleckim Zdzisławem 
Wrzałką, z którym dzień wcześniej pod-
pisali umowę partnerską.

Gości zza wschodniej granicy przywi-
tał wójt Przemysław Łysak, radni Marze-
na Jamrożek i Grzegorz Skiba. Ukraińcy 
obejrzeli oddany niedawno do użytku 
Gminny Ośrodek Kultury w Krajnie oraz 
Park Rozrywki i Miniatur w KrajnieZa-
górzu. Podziwiali także malownicze kra-
jobrazy Gór Świętokrzyskich.

– Wyjechali zachwyceni naszą gminą 
– mówi Przemysław Łysak, wójt Górna. 
– Zdziwieni byli, że prowadzi się u nas 
tyle różnych inwestycji. Najbardziej inte-
resowało ich współfinansowanie z Unii 
Europejskiej – dodaje. – Członkowie de-

legacji zapowiedzieli, że chcieliby nawią-
zać z naszą gminą współpracę. Chcą 
się od nas nauczyć między innymi tego, 
jak sięgać po pieniądze z różnego ro-
dzaju funduszy europejskich – informuje 
wójt Łysak.

Panie z Leszczyn zwiedziły między innymi Katedrę na Wawelu.

Zwiedziły Kraków, a wkrótce będą 
brały udział w warsztatach te-

atralnych i rozpoczną naukę języka 
angielskiego. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich otrzymają także wsparcie 
psychologa.

Wszystko to w ramach projektu „Ak-
tywne mieszkanki Leszczyn” współfi-
nansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt napisany przez gminnych 
urzędników powstał z myślą o paniach, 
które już występują na scenie, założyły 
kabaret „Są gorsi” i chcą się dalej roz-
wijać, pracować z bardziej ambitnym 
repertuarem i prezentować się na szer-
szym forum.

Członkinie będą brały udział w trzech 
zadaniach tematycznych: wsparcia psy-
chologicznego, warsztatach teatralnych 
oraz zajęciach z języka angielskiego.

W projekcie przewidziano także 
wyjazd do Krakowa, który odbył się 
w sobotę 13 października. Panie zwie-
dziły: Katedrę na Wawelu, Sukienni-
ce, Kościół Mariacki. Nie omieszka-
ły również przywitać się ze smokiem 
wawelskim. Wieczorem uczestniczyły 
w spektaklu „Sonata Belzebuba”, sztu-
ce Stanisława Ignacego Witkiewicza, 

„Ambitne mieszkanki Leszczyn”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONaLNEGO

niezwykłej, wieloznacznej historii, mi-
strzowsko odzwierciedlonej przez akto-
rów Teatru STU z Krakowa Zbigniewa 
Wodeckiego czy Beaty Rybotyckiej. 
Mamy nadzieję, że wspólnym efektem 

zaplanowanych działań będzie wzrost 
pewności siebie i wiary we własny poten-
cjał i możliwości, a paniom z Leszczyn 
pomogą w tym trenerzy prowadzący  
szkolenia.
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Ślubowanie uczniów klasy pierwszej połączone 
z obchodami Dnia Patrona odbyło się 17 października 

w Szkole Podstawowej imienia Karola Wojtyły w Radlinie. 
Uroczystość rozpoczęła się programem poświęconym Pa-

tronowi szkoły – Karolowi Wojtyle w wykonaniu uczniów z kla-
sy VI pod kierunkiem Iwony Gałkiewicz.

Następnie na scenę wkroczyły pierwszaki, które przedsta-
wiły inscenizację słowno – muzyczną na temat szkoły, obo-
wiązków ucznia oraz przywiązania do swej ojczyzny. W wystę-
pie opracowanym z pomocą wychowawczyni kl. I – Małgorzaty 
Śliwińskiej wzięli udział także uczniowie z kl. IV i VI.

Po części artystycznej został wprowadzony sztandar szko-
ły. Wtedy dzieci z klasy pierwszej złożyły uroczyste ślubowa-
nie oraz zostały pasowane na uczniów. Aktu pasowania doko-
nał za pomocą symbolicznego ołówka Dyrektor Szkoły – pan 
Krzysztof Kołtun. Był to bardzo wzruszający moment, zwłasz-
cza dla rodziców pierwszoklasistów.

W tym wyjątkowym dniu do szkoły przybyli: pan Przemy-
sław Łysak – Wójt Gminy Górno, pani Marta Koruch – Prze-
wodnicząca Rady Rodziców, pani Marzena Rzędowska – pie-
lęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Radlinie oraz pani Jolanta 
Krzysiek – Kustosz Biblioteki Publicznej. Uczniowie pierwszej 
klasy, wdzięczni zaproszonym osobom za uczestniczenie 
w tak ważnym wydarzeniu, wręczyli gościom kwiaty w imieniu 
swoim i rodziców. W czasie akademii głos zabrali p. Krzysz-
tof Kołtun oraz p. Przemysław Łysak. Na zakończenie dzieci 

z kl. I otrzymały symboliczne upominki od: Pana Wójta, Rady 
Rodziców, Samorządu Szkolnego i Szkolnego Koła PCK. Za 
wszystko pierwszaki serdecznie i głośno podziękowały. Po 
części oficjalnej rodzice zorganizowali słodki poczęstunek dla 
swych pociech oraz gości. M.Ś.

Ślubowały, że będą dobrymi Polakami

adepci pierwszej klasy szkoły podstawowej w Radlinie  
składają ślubowanie na sztandar szkoły.

Przysięgały maluchy i rodzice

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie ślubowały mrówki,  
biedronki, motylki i pszczółki. 

Nowych przedszkolaków pasowała dyrektor  
Ewa Krajcarz.

Wyjątkowa uroczystość odbyła 
się 9 listopada w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym w Cedzynie. Przy-
sięgę przedszkolaka złożyły mrówki, 
biedronki, motylki i pszczółki. Ślubo-
wali także rodzice maluchów rozpo-
czynających naukę w placówce.

Do Zespołu Placówek Szkolno-
Przedszkolnych w Cedzynie uczęszcza 
ponad stu przedszkolaków.  Stworzono 
dla nich cztery grupy: mrówki, biedronki, 
motylki i pszczółki. Czterdziestu rozpo-
częło edukację we wrześniu tego roku. 

Jak każdy adept, musieli we właściwy 
sposób zostać przyjęci w szeregi przed-
szkolaków. 9 listopada odbyło się uro-
czyste ślubowanie. 

Na początek każda grupa przed-
szkolaków dała krótki pokaz swoich ar-
tystycznych umiejętności. Później przy-
szedł czas na rotę, którą wypowiedziały 
wszystkie maluchy. Dodatkowo czter-
dziestka, która rozpoczęła edukację we 
wrześniu tego roku została uroczyście 
pasowana na przedszkolaka przez dy-
rektor Ewę Krajcarz.

Dzieci przysięgały, że będą grzeczne, 
obiecały słuchać nauczycieli i... „nie ro-
bić w galoty”. Do ślubowania stanęli tak-
że rodzice maluchów, którzy zapewnili, 
że nigdy nie zapomną, iż dzieci są naj-
ważniejsze w ich życiu, że będą często 
przytulali swoje pociechy i słuchali jakie 
mają problemy.

Maluchy po pasowaniu dostały dyplo-
my i prezenty, a na zakończenie szalały 
do woli podczas wspólnej zabawy inte-
gracyjnej. Były konkursy oraz wspólne 
tańce dzieci i ich rodziców.


