
Monika Zdeb 
Belfrem Roku
Monika Zdeb, nauczycielka z Ze-

społu Szkolno - Przedszkolnego  
w Cedzynie zdobyła tytuł Belfer Roku  
w kategorii nauczyciel przedszkola. 

Plebiscyt organizowany od wielu lat 
przez redakcję Echa Dnia cieszy się 
sporym zainteresowaniem nauczycieli, 
uczniów i rodziców.

Po raz kolejny nasza gmina także ma 
w nim swojego laureata. W kategorii na-
uczyciel przedszkola Belfrem Roku zo-
stała Monika Zdeb, pracująca w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie.

Warto w tym miejscu przypomnieć że 
w ubiegłym roku w plebiscycie nagro-
dzona została Ewa Krajcarz, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ce-
dzynie.

Protest pomógł
Determinacja mieszkańców Woli Jachowej i Skorzeszyc,  władz  
gminy oraz posłanki Okły-Drewnowicz przyniosły pożądany efekt

W proteście w Woli Jachowej wzięło udział około 200 mieszkańców.

W tym tygodniu zostanie przy-
wrócony przejazd przez 

zniszczony podczas ostatniej na-
wałnicy most w Woli Jachowej  
w ciągu drogi Kielce - Łagów. 
Wszystko wskazuje na to, że protest 
mieszkańców i działania władz gminy 
oraz posła Marzeny Okły-Drewnowicz 
przyniosą pożądany skutek.

Choć podczas spotkania w Woli Ja-
chowej przedstawiciele Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie 
chcieli nawet słyszeć o przywróceniu 
ruchu po moście w Woli Jachowej, po 
proteście wykonali ekspertyzę mostu. 
Testy obciążeniowe konstrukcji wypa-
dły pomyślnie. Z pomocą przyszedł tak-
że minister obrony, który zgodził się by 
wojsko wybudowało przeprawę tymcza-
sową. 17 lipca mundurowi oglądali most  
w Woli Jachowej.
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Mieszkanie znajdujące się 
w budynku Zespołu Szkół  

w Górnie zostanie wyremontowa-
ne, a od września ma się w nim 
mieścić przedszkole. 

- Od dłuższego czasu staraliśmy 
się przeznaczyć ten lokal na przed-
szkole. W końcu się udało. Cieszę 
się, że pani Anna Białogońska zde-
cydowała się przeznaczyć miesz-
kanie na potrzeby najmłodszych 
mieszkańców gminy - mówi wójt 
Łysak. Właścicielka przemeldowała 
się z lokalu szkolnego do swojego 
wyremontowanego domu. 

Milion złotych 
dla gminy!
Milion złotych na usuwanie skut-

ków ostatnich nawałnic dosta-
niemy z ministerstwa administracji  
i cyfryzacji. Decyzja w tej sprawie do-
tarła do Górna kilka dni temu.

Promesa, czyli ministerialna obietni-
ca przekazania naszej gminie pieniędzy  
w wysokości miliona złotych dotarła kil-
ka dni temu do urzędu w Górnie.

Kwota ta może być wydana na ściśle 
określony cel. W piśmie z ministerstwa 
zostały wymienione trzy inwestycje:

- Są to: przebudowa dróg gminnych 
w miejscowościach: Krajno Łęki, Pod-
mchocice - Radostowa i Bęczków Ko-
morniki II - informuje Przemysław Łysak, 
wójt Gminy Górno.

- Wysokość dotacji wynosić będzie 
1.000.000 zł, nie więcej jednak niż 80 
procent wartości zadania po udziele-
niu zamówienia publicznego - czytamy  
w piśmie z Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji.

Pieniądze z ministerstwa przezna-
czone są na naprawę zniszczeń wyrzą-
dzonych w infrastrukturze gminnej. Nie 
mogą być przeznaczone np. na pomoc 
rolnikom poszkodowanym przez żywioł. 
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Anna Białogońska wręcza klucze od miesz-
kania wójtowi Łysakowi.

Mieszkanie na przedszkole 
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Zacznijcie dbać o ludzi, a nie  
o TIR-y”, „Żądamy dojazdu do 

ośrodka zdrowia”, „Żądamy dojazdu 
do pracy” - domagali się mieszkańcy 
Woli Jachowej i Skorzeszyc, którzy 5 
lipca zablokowali drogę krajową Kiel-
ce – Łagów. Po proteście to, co wyda-
wało się niemożliwe stało się realne.

Tego można się było spodziewać. 
Zdesperowani mieszkańcy Woli Jacho-
wej oraz Skorzeszyc, wyszli na ulicę by 
zaprotestować przeciwko zamknięciu 
mostu w Woli Jachowej na trasie Kielce-
-Łagów. 

KŁOPOTY PO ZAMKNIĘCIU
Przypomnijmy, konstrukcja mostu 

zdaniem drogowców została zniszczo-
na przez wezbraną rzekę Kakoniankę, 
podczas czerwcowej ulewy tak mocno, 
że zdecydowano o jego zamknięciu. To 
spowodowało poważne utrudnienia dla 
mieszkańców wschodniej części gmi-
ny. - By dotrzeć do Kielc muszę jeździć 
objazdem co wydłuża podróż o 10-15 
kilometrów.  Jadąc do pracy i z powro-
tem nadkładam dziennie 30 kilometrów, 
a benzyna kosztuje – żali się jeden z 
mieszkańców Woli Jachowej. 

W czerwcu w Woli Jachowej wójt 
Przemysław Łysak zorganizował spotka-
nie mieszkańców z władzami kieleckiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Jego wynik był dalece 
niesatysfakcjonujący. Ludzie usłyszeli, 
że ruch po istniejącym moście nie zo-
stanie przywrócony, a nowy - tymczaso-
wy zostanie wybudowany najwcześniej 
pod koniec roku. Dlaczego tak długo? 
Bo tyle potrwają procedury związane  
z wykonaniem projektu, przetargiem na 
budowę i sama budowa. Nadto most 
tymczasowy miał być wedle woli za-
rządcy drogi na tyle mocny by mogły po 
nim jeździć 40-tonowe ciężarówki. - Po 
co nam taki wielki most tymczasowy. 
Potrzebujemy małej konstrukcji dla oso-
bówek i ciągników rolniczych, on musi 17 lipca most w Woli Jachowej oglądali żołnierze.

Spotkanie na moście poseł Marzeny Okły-Drewnowicz z mieszkańcami.

A jednak można!

powstać natychmiast – domagali się 
mieszkańcy. Drogowcy nie chcieli o ta-
kich rozwiązaniach nawet słyszeć.

NAPISAŁ DO PREMIERA
Nadzieją na szybszą budowę mostu 

tymczasowego jest uznanie naszej gmi-
ny za dotkniętą klęską żywiołową. Jeśli 
tak się stanie nie trzeba przeprowadzać 
wszystkich standardowych procedur jak 
pozwolenie na budowę itp.

- Wystąpiłem z wnioskiem do premie-
ra o uznanie naszej gminy za dotknię-
tą klęską żywiołową. Wysłałem także 
premierowi petycję 
napisaną przez pa-
nią sołtys Skorzeszyc 
Renatę Mochocką, a 
podpisaną przez kilku-
set ludzi. Radny Grze-
gorz Skiba osobiście 
rozmawiał z Donaldem 
Tuskiem w tej spra-
wie i przekazał pismo  
z podpisami. W sprawę 
mostu w Woli Jachowej 
zaangażowała się po-
słanka Marzena Okła-
-Drewnowicz, która 

interweniowała w kilku ministerstwach i 
zorganizowała wizję lokalną na moście 
17 lipca z udziałem wojska, drogowców, 
służb wojewody, posłów i Starosty Kie-
leckiego.

Kilka dni temu dotarła do nas wia-
domość, że drogowcy w tym miesiącu 
pozwolą na ruch wahadłowy po moście 
w Woli Jachowej pojazdom o masie do 
3,5 tony. Jest także zgoda ministra obro-
ny, by wojsko wybudowało tymczasową 
przeprawę przez Kakoniankę w ciągu 
drogi krajowej Kielce - Łagów. 

Jak płacimy za śmieci?
Do 5 sierpnia wydłużony został termin płatności pierw-

szej raty za gospodarowanie odpadami (tak zwany poda-
tek śmieciowy). 

W naszej gminie zgodnie z decyzją radnych opłaty są na-
stępujące: za segregowane śmieci rodziny 1-2 osobowe płacą 
6 zł. miesięcznie, zaś rodziny 3-osobowe oraz liczniejsze 8 zł 
miesięcznie. Za nie segregowane odpady rodziny 1-2 oso-
bowe płacą 12 zł, a rodziny 3 osobowe i liczniejsze 16 zło-
tych miesięcznie. Opłaty pobierane są raz na kwartał. Pierw-
szą ratę należy zapłacić do 5 sierpnia. Dowody wpłat wraz  
z indywidualnym numerem konta, na które trzeba je wnosić są 
do odbioru u sołtysów oraz w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy  
w Górnie. Opłaty można dokonać w banku, na poczcie lub u soł-
tysów. Kolejną ratę trzeba będzie zapłacić do 15 października.
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Uciążliwe, ale na szczęście 
nie groźne dla mieszkańców
Sporo strachu najedli się miesz-

kańcy Skorzeszyc, gdy na jed-
ną z działek w ich miejscowości ktoś 
wysypał kilkadziesiąt ton śmierdzą-
cych odpadów. Na równe nogi posta-
wiona została policja, straż pożarna  
i wojewódzki inspektorat ochrony 
środowiska. Na szczęście okazało 
się, że odpady nie są toksyczne, jak 
przypuszczano.

3 lipca około południa na prywatną 
posesję w Skorzeszycach ktoś przywiózł 
cztery wywrotki szarej substancji przypo-
minającej z wyglądu cement. Jej smród 
sprawił, że mieszkańcy okolicy zaalar-
mowali sołtysa a on służby strażaków. 

- Mamy tu do czynienia z kilkudziesię-
cioma tonami substancji wydzielającej 
silną, drażniąca woń, zawierającą wyso-
kie stężenia pochodnych amoniaku – in-
formowali przybyli na miejsce strażacy, 
którzy do późnych godzin nocnych pra-
cowali na miejscu. Odpady zostały ze-
pchnięte na jedną hałdę, zabezpieczone 
folią budowlaną i ziemią.

Na szczęście okazało się, że tony 
odpadów nie zagrażają życiu i zdrowiu 
mieszkańców, choć ze względu na fetor 
mogą być bardzo uciążliwe. Prawdopo-
dobnie pochodzą one z cementowni. 

Na działce, na którą trafiły odpa-

dy znajdowała się tablica z napisem 
„przyjmę ziemię, gruz”. Właściciel nie-
ruchomości tłumaczył dziennikarzom, 
że ktoś do niego zadzwonił z pytaniem 
czy może wysypać gruz, ten miał się 
zgodzić, nie wiedział jednak, że za-
miast gruzu na jego działkę trafi wła-

śnie coś takiego. 
Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkie-

go Inspektora Ochrony Środowiska wójt 
gminy Górno Przemysław Łysak wydał 
decyzję nakazującą właścicielowi pose-
sji usunięcie uciążliwych odpadów.

Kilka dni temu zostały one zabrane. 

Na miejscu była policja, straż  i ochrona środowiska. Akcja trwała do późnej nocy.

Nie popisali się!
Fatalnie wypadli nasi uczniowie podczas testu wień-

czącego naukę w gimnazjum. Biorąc pod uwagę 
średnie wyniki uzyskiwane przez uczniów w poszczegól-
nych gminach, znaleźliśmy się na przedostatnim miejscu 
w Powiecie Kieleckim.

Wynik egzaminu gimnazjalnego choć nie ma wpływu na 
oceny końcowe na świadectwie, jest ważny, bo decyduje o ko-
lejności przyjęć do liceów. Jeśli więc ktoś nie uzyska dobrego 
wyniku podczas testu, może zapomnieć o dostaniu się do eli-
tarnej szkoły średniej.

Najlepiej w powiecie egzamin gimnazjalny napisali ucznio-
wie z gminy: Miedziana Góra, Daleszyce i Morawica, a najgo-
rzej z Rakowa. Nasi gimnazjaliści znaleźli się w tej klasyfikacji 
na niechlubnej, przedostatniej pozycji.

W naszej gminie najlepiej egzamin gimnazjalny napisali 
uczniowie z Górna. Ich średni wynik to 54,9 punktu. Przy czym 
najlepsze noty w powiecie kieleckim uzyskane przez gimna-
zjalistów z Tumlina to 65,25 punktu. Najgorszy, gimnazjalistów  
z Rębowa w gminie Raków – 34,73 punktu.

Kiepskiego wyniku naszych uczniów nie pozostawiono bez 
komentarza podczas sesji rady gminy. Co roku przeznaczamy 
wysokie sumy na gminną oświatę, o wiele większe niż sąsied-
nie gminy. Niestety jak widać efektów z tego nie ma – stwier-
dził Władysław Kowalczyk, przewodniczący Rady Gminy Gór-
no na sesji 29 czerwca nawiązując do wyników testu.

Nagrody wójta dla 
najzdolniejszych

Kilkudziesięciu uczniów z gminy Górno otrzymało 
nagrody wójta. Odebrali je w dniu zakończenie roku 

szkolnego. 
Wyróżnienie przyznawane są tym uczniom, którzy oprócz 

wysokiej średniej ocen i wzorowego zachowania osiągają suk-
cesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim 
lub mogą się pochwalić nieprzeciętnymi osiągnięciami sporto-
wymi.

W tym roku nagrodę wójta odebrało około 40 uczniów z ca-
łej gminy. Najwięcej bo aż 20 laureatów to uczniowie Zespołu 
Szkół w Woli Jachowej. Z tego grona aż dziewiętnastu zostało 
uhonorowanych za osiągnięcia sportowe.

Osobiście z rąk wójta w tym roku nagrody odebrali ucznio-
wie z Górna. W tej szkole za osiągnięcia naukowe wyróżnio-
nych zostało pięć dziewcząt. Natomiast siedem osób uhonoro-
wano za osiągnięcia sportowe.

Włodarz gminy pogratulował młodym mieszkańcom wiedzy 
i sukcesów sportowych. Życzył także by dalej rozwijali swoje 
zainteresowania. - Życzę także wam udanych wakacji, byście 
wypoczęci i pełni energii wrócili we wrześniu do szkoły - po-
wiedział wójt Łysak. 

Oczywiście wszystkim laureatom składamy gratulacje.
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Zatańczyły w teledysku Kabare-
tu Skeczów Męczących, zapre-

zentowały się milionom telewidzów 
występując podczas Sabatu Cza-
rownic IV w amfiteatrze na Kadziel-
ni. Teraz co rusz dostają propozycję 
występów w Polsce i poza granica-
mi.

Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie 
w ciągu kilku ostatnich tygodni zyskał 
popularność, której pozazdrościć mu 
może nie jeden celebryta. Wszyst-
ko zaczęło się od propozycji ze stro-
ny agencji Kuman Team, by wystąpiły  
w teledysku Kabaretu Skeczów Mę-
czących. Godziny spędzone na planie 
przed kamerami nie były stracone. Gdy 
tylko powstał teledysk Bęczkowianki 
zostały poproszone, by wystąpić na 
żywo wraz z Kabaretem Skeczów Mę-
czących podczas Sabatu Czarownic IV 
w amfiteatrze na kieleckiej Kadzielni. 
Tym samym panie z zespołu Bęczko-
wianki zobaczyła kilkutysięczna widow-
nia amfiteatru i kilka milionów telewi-
dzów. 

Od tamtej pory co rusz odbierają te-
lefony z gratulacjami oraz propozycjami 
występu. W tym miesiącu zaprezentu-
ją się na targach w Niemczech, gdzie 
będą promowały powiat Kielecki. Do-
stały także kolejną propozycję od wy-
twórni Kuman Team.

- Cieszę się, że Panie z Bęczkowa 
zostały dostrzeżone i wybrane do tele-
dysku najpopularniejszego świętokrzy-
skiego kabarety, który zyskał uznanie  
w całej Polsce. Składam serdeczne 
gratulacje - mówi Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno.

Uczniowie zebrali  do tej pory 29 worków nakrętek.

Bęczkowianki wystąpiły w teledysku Kabaretu Skeczów Męczących.

Bęczkowianki zachwyciły

Wzięły także udział w największej kieleckiej imprezie - Sabacie Czarownic.

Zbierają nakrętki by pomóc niepełnosprawnym
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej włą-

czyli się w akcję zbierania plastikowych nakrętek. 
W ten sposób chcą pomóc podopiecznym Fundacji Miśka 
Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”.

W szkole w Woli Jachowej akcja trwa od października 
2012 roku. Do tej pory na rzecz fundacji placówka przeka-
zała już 29 worków wypełnionych po brzegi plastikowymi 
nakrętkami z kremów, butelek i detergentów. Cieszy fakt, iż  
w zbiórkę zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale także 
ich rodziny, znajomi i nauczyciele. Wszyscy chcą pomóc 
chorym i niepełnosprawnym dzieciom, które straciły niespo-
dziewanie zdrowie i nie mają szans na rehabilitację, jak rów-
nież na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 
kontynuowania rehabilitacji. 

- Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie mają dobre serca  
i nie jest im obojętny los potrzebujących ludzi. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierali naszą akcję w tym roku szkolnym 
i oczywiście zachęcamy do dalszej zbiórki w przyszłym roku, 
ponieważ „ tak niewiele trzeba, aby zrobić tak wiele” - mówią 
nauczyciele i dyrekcja szkoły w Woli Jachowej.
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Burzliwa sesja w Leszczynach 
Kilkudziesięciu mieszkańców przybyło na ostatnią 

sesję rady gminy do świetlicy w Leszczynach, by 
wymóc na radnych przydzielenie pieniądze na budowę 
chodników w ich miejscowościach. To była jedna z bar-
dziej burzliwych sesji w tej kadencji.

„Przestańcie uprawiać politykę a weźcie się do pracy na 
rzecz dobra tej gminy i jej mieszkańców”, „Do roboty!” - mo-
mentami padały mocne słowa ze strony widowni.

Początkowo sesja w Leszczynach miała się odbyć 10 lip-
ca. Trwała jednak dosłownie kilka minut. Prowadzący obrady 
Jan Zielonka, tuż po ich rozpoczęciu powołując się na statut 
gminy przełożył obrady. Przybyli na sesję mieszkańcy Lesz-
czyn odebrali to jako ujmę. - Pierwszy raz się zdarza, że sesja 
się odbywa w naszej miejscowości i tak się nas traktuje, radni 
się boją, że będziemy im patrzeć na ręce? - mówiła jedna z 
kobiet patrząc na wychodzących z sali radnych. Zirytowani tą 
sytuacją mieszkańcy zapowiedzieli, że na kolejne posiedzenie 
rady przyjdą jeszcze liczniejszą grupą. Jak zapowiedzieli tak 
zrobili. 15 lipca sala świetlicy w Leszczynach wypełniona była 
po brzegi. Tym razem na mieszkańców także czekało niemiłe 
zaskoczenie. Tuż po rozpoczęciu obrad zaczęto czytać liczący 
kilkanaście stron protokół z ostatniej sesji. 

- Chcą nas zniechęcić, żebyśmy poszli do domu. Robią so-
bie z nas kpiny – mówili między sobą oburzeni mieszkańcy. 
Przewodniczący rady tłumaczył, że protokół jest odczytywany 
bo tak nakazuje statut rady gminy, jednak faktem jest, że do-
tychczas takiej praktyki na sesjach nie było.

Po trwającej ponad godzinę debacie o protokole z sesji  
i wnoszeniu do niego poprawek udało się przebrnąć do na-
stępnego punktu obrad – sprawozdania wójta z działalności 
międzysesyjnej. Po trwającej kilkadziesiąt minut relacji włoda-
rza gminy zarządzono przerwę. Po niej do głosu dopuszczeni 
zostali mieszkańcy. Wielu z nich wyszło już z sali.

- Zobaczcie jak rozwija się Morawica, ale tam radni pracują, 
a nie politykują. Nawet jeśli ktoś się obrazi to powiem wprost. 

Do roboty! Do roboty Panowie! - mówił Czesław Dudek z Lesz-
czyn. 

By nie rzucać wójtowi przysłowiowych kłód pod nogi apelo-
wał Adam Wiecha, wieloletni komendant OSP w Leszczynach. 
- Nawet gęsi jak zrobicie ogrodzenie metr na metr to choćby 
chciała dalej nie pójdzie bo jej siatka nie pozwoli - mówił obra-
zowo. Krytyczne wypowiedzi wobec radnych kończyły oklaski 
ze strony widowni.

Mieszkańcy wymusili także na radnych by podjęli uchwałę 
intencyjną w sprawie budowy chodnika od remizy do szkoły  
w Leszczynach. Radni przegłosowali także zmiany w budże-
cie, dali również zgodę na zawarcie przez wójta porozumienia 
z powiatem w sprawie budowy chodników w Krajnie i Skorze-
szycach.

Upoważniono także sołtysów do zbierania opłat za wywóz 
śmieci od mieszkańców gminy. Sołtys Krajna - Wymyślona, 
Cecylia Krawczyk, pochwaliła firmę wywożącą śmieci, zazna-
czając, że mamy najniższe opłaty w okolicy.

Ryszard Sito domagał się przebudowy zakrętu w Leszczynach. - Nie utrudniajcie życia wójtowi - apelował Adam Wiecha.

- Przestańcie zajmować się polityką - apelował Czesław Dudek. - Zadbajcie o bezpieczeństwo naszych dzieci - mówili ludzie.

- Lekceważycie mieszkańców - zarzucał opozycji wójt Łysak.
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Pierwsza taka umowa

Pół miliona „...dla 
lepszej przyszłości”

W czasie rajdu był też konkurs i nagrody, które wręczył Grze-
gorz Ciepiela, szef Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno.

Tuż po podpisaniu umowy partnerskiej. Zespół ludowy z Wronowic wystąpił w Leszczyanch.

Gmina Górno nawiązała współ-
pracę z Wronowicami na Ukra-

inie. - To pierwsza umowa partnerska 
podpisana z zagranicznym samorzą-
dem w historii naszej gminy - podkre-
śla wójt Łysak.

Zgodnie z zawartą umową stro-
ny zobowiązują się do współpracy  
w zakresie gospodarczym, kulturalnym, 

a także w zakresie edukacji, medycyny, 
sportu oraz turystyki. 

Umowa została podpisana w czerw-
cu, kiedy to delegacja ukraińska przy-
jechała z kilkudniową wizytą do naszej 
gminy. 

Goście zza wschodniej granicy zo-
baczyli Park Miniatur w Krajnie, zamek  
w Chęcinach, Jaskinię Raj, uczestni-

czyli w przeglądzie piosenki turystycz-
nej w Cedzynie oraz pikniku rodzinnym 
z okazji Dnia Dziecka w Leszczynach. 
Podczas tej imprezy na scenie ukraiński 
folklor zaprezentowały panie z zespołu 
ludowego z Wronowic. Ich występ tak 
się podobał że musiały bisować.

To pierwsza umowa partnerska  
z gminą zagraniczną w historii.

Uczestnicy II Powiatowego Rajdu Rowerowego 
„Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Że-

romskiego” zgodnie twierdzą, że warto było na nim być. 
Część osób wzięła w nim udział już po raz drugi i już dziś 
mówią, że z całą pewnością przyjadą na kolejny.

Rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Gminy Górno mógł się odbyć dzięki uzyskaniu dotacji 
z powiatu kieleckiego w ramach konkursu z pożytku publicz-
nego. W związku z nawałnicami, jakie przeszły początkiem 
czerwca przez gminę Górno i Masłów, termin rajdu z 8 czerw-
ca został przełożony na 29 czerwca. Ten termin niestety nie 
pasował kilku osobom, dlatego na miejscu startu stawiła się 
grupa w trochę okrojonym składzie, co wcale nie przeszkodziło 
w dobrej zabawie. Nie popsuł jej nawet deszcz!

Rajd z nagrodami

Ponad pół miliona złotych zdobył Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Cedzynie na realizację projektu 

„Uczymy się dla lepszej przyszłości. 
- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był od 
października 2011r. Pozyskaliśmy  509959,80 złotych na reali-
zację tego przedsięwzięcia. Uczniowie wzięli udział w różnego 
rodzaju zajęciach pozalekcyjnych: Kołach języka angielskie-
go, niemieckiego, Kole ekologiczno - przyrodniczym, Młodego 
Matematyka, Młodego Humanisty, Informatycznym, zajęciach 
wyrównawczych z matematyki, zajęciach logopedycznych, re-
walidacyjnych oraz w 13 wyjazdach tematycznych - informuje 
Ewa Krajcarz, dyrektor placówki. 

- Każdy uczeń naszej szkoły wziął udział w co najmniej 
jednym działaniu. Udało się naprawdę bardzo dużo zrobić za 
te pieniądze. Oto kilka przykładów wykorzystania projektowe-
go dofinansowania: Za  prawie 50 tys.zł. zakupiliśmy sprzęt  
komputerowy i audiowizualny do realizacji zajęć (4 laptopy,  
4 projektory multimedialne wraz z ekranami, wizualizer, telewi-
zor, odtwarzacz DVD,  kopiarkę laserową, aparat fotograficz-
ny, kamerę, dyktafony, radioodtwarzacze i zestaw nagłośnie-
niowy). Kwotę 16,300 tys.zł. wydaliśmy na materiały szkolne  
i promocyjne dla uczniów. - 59,500tys. przeznaczyliśmy na 
różnorodne pomoce dydaktyczne, multimedialne programy 
edukacyjne, książki i zeszyty ćwiczeń do zajęć realizowanych 
w ramach projektu.  Zorganizowaliśmy  13  wycieczek na któ-
re przeznaczyliśmy 57560 zł. W każdym wyjeździe uczestni-
czyło 30 lub 40 uczniów - informuje dyrektor Krajcarz.
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Trwa budowa chodników w Bęczkowie.

Siedem milionów na drogi  
parkingi oraz chodniki

Powstaje chodnik przy trasie powiatowej w Górnie. Nowa jezdnia i chodniki powstają w Leszczynach.

Trwa przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z trasą do Daleszyc w Górnie.

Tak dużych drogowych inwe-
stycji jak w tym roku w naszej 

gminie jeszcze nie było - mówi z za-
dowoleniem Przemysław Łysak, wójt 
Gminy Górno.

Obecnie na terenie naszej gminy pro-
wadzonych jest kilka dużych inwestycji.

- Trwa przebudowa drogi wojewódz-
kiej w Leszczyanch wraz budową chod-
ników, powstaje odwodnienie parkingu 
obok kościoła - mówi wójt Łysak. Roz-
poczęła się przebudowa drogi z Górna 
w kierunku Daleszyc. Powstaną tu chod-
niki wzdłuż jezdni i parkingi koło Zespo-
łu Szkół. Koszt całej inwestycji to około 
cztery miliony złotych - dodaje. 

Kilka dni temu rozpoczęła się także 
przebudowa skrzyżowania trasy krajo-
wej Kielca - Łagów z trasą powiatową 
w kierunku Daleszyc. - Wzmocniona 
zostanie tu nawierzchnia drogi, powsta-
ną nowe chodniki i zatoka autobusowa 
- mówi Małgorzata Pawelec, rzecznik 
prasowy kieleckiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  
Całość za 1,6 mln.zł.

- Trwa budowa chodników w Bęcz-
kowie. W tym roku rozpocznie się re-

mont dróg w miejscowościach Krajno 
Łęki, Podmchocice - Radostowa,  oraz 
Bęczków Komorniki II. Milion złotych 
dostaniemy na ten cel z ministerstwa  
w ramach pieniędzy na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. Będą także 
ekrany akustyczne obok boiska Orlik w 
Radlinie, o które od wielu lat wnioskuje 
właściciel domu obok boiska. General-

na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
za powiada, że powstanie również nowy 
most na Kakoniance w Woli Jachowej. 

- Oprócz tego w najbliższym 
czasie ma ruszyć rozbudowa re-
mizy w Górnie, gdzie powstanie 
dom kultury. Będą ścieżki zdrowia  
i place zabaw w Skorzeszycach, Górnie, 
Radlinie i Cedzynie i parking przy szkole 
w Bęczkowie - zapowiada wójt Łysak. 

Największe inwestycje, głównie te 
drogowe realizowane są przez samo-
rząd województwa czy powiatu. 

- Nie byłoby ich, gdyby nie nasze 
starania, porozumienia i częściowe par-
tycypowanie w kosztach. Na przykład 
dzięki temu, że zrobiliśmy projekt prze-
budowy drogi wojewódzkiej w Lesz-
czynach za około 40 tysięcy złotych 
przeprowadzone zostaną prace war-
te około 3 miliony złotych. - W sumie  
na remonty dróg na terenie naszej gminy 
w tym roku zostanie przeznaczonych oko-
ło siedem milionów złotych - mówi wójt 
Łysak. Kilka dni temu ogłoszono przetarg 
na wykonanie odwodnienia Cedzyny.
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Wola Jachowa najlepsza!
Osiem drużyn, kilkudziesięciu zawodników, niesamo-

wita chęć zwycięstwa i doping na widowni. Dorocz-
ne gminne zawody pożarnicze odbyły się na boisku spor-
towym w Górnie. Tryumfowali reprezentanci jednostki  
w Woli Jachowej.

W zawodach startowali reprezentanci Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w wieku od 12 do 16 lat. Zgodnie z obowiązującym 
regulaminem, dziewięcioosobowe drużyny rozstawione na 400 
metrowym odcinku biegu z przeszkodami musiały pokonać 2-me-
trową drabiniastą, drewnianą ścianę, ułożyć na płycie podwójnie 
zwinięty i spięty noszakiem wąż, przeskoczyć płotek lekkoatle-
tyczny, postawić 6 kg gaśnicę w wyznaczonym miejscu, połą-
czyć dwa zwinięte węże, jeden z wolnych łączników przypiąć do 
rozdzielacza, zaś do drugiego końca podpiąć prądownicę, prze-
kazywaną od linii startu każdej następnej osobie i biegnąc z nią, 
rozwijając linię gaśniczą, minąć linię mety. Po biegu sztafetowym 
młodzież przechodzi na tor do konkurencji rozwinięcia bojowego. 
Tu młodzi zawodnicy muszą pokonać płotek, tunel, ułożyć linię 
gaśniczą, wodą z hydronetki napełnić nalewak przez mały otwór, 
wykonać zadanie na stanowisku węzłów oraz położyć właściwy 
sprzęt na wyznaczonym miejscu. Ważne jest, by nie popełnić 
żadnych błędów, bo za każdy doliczane są punkty karne. 

Seniorzy również zawody rozgrywali w dwóch konkuren-
cjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. 
Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas 
wykonania konkurencji oraz punkty karne. Każda wykonana 
czynność, z wyjątkową dokładnością, kontrolowana była przez 
sędziów z Państwowej Straży Pożarnej, którzy oceniali prawidło-
wość wykonania poszczególnych zadań.

Pierwsze miejsce w kategorii MDP Dziewcząt zdobyła druży-

Seniorki z Górna z pucharem za pierwsze miejsce.

Piotr Jamrożek z Leszczyn bez trudu wskoczył na ścianę.

Zwycięska drużyna seniorów z Woli Jachowej.

Nagrody za zwycięstwo odbierają juniorki z Woli Jachowej. Zwycięska drużyna juniorów z jednostki z Woli Jachowej.

na z Woli Jachowej, pierwsze miejsce w kategorii MDP Chłop-
ców również zdobyła drużyna z Woli Jachowej. Kobiety seniorki 
z Górna, jako jedyna startująca drużyna w tej kategorii otrzymała 
pierwsze miejsce. Najlepiej zadania wśród mężczyzn seniorów 
także wykonała grupa ochotników z Woli Jachowej, na drugim 
miejscu uplasowała się OSP w Górnie, zaś trzecie podium zajęli 
strażacy z Leszczyn.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków za 
ofiarność i poświęcenie w czasie nawałnic oraz grado-
bić, które nawiedziły naszą gminę składa 

       wójt Przemysław Łysak 


