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GŁOS GÓRNA

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się  
Święta Wielkanocne, 

dużo zdrowia, radości, pogody ducha,  
smacznej święconki i mokrego poniedziałku

życzą
Janusz Bednarz, Przewodniczący Rady Gminy Górno

oraz 
Przemysław Łysak , Wójt Gminy Górno

19 kwietnia odbędzie się uro-
czyste otwarcie przebudowa-

nej remizy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Górnie oraz siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górnie.

Uroczystości rozpoczną się o godzi-
nie 10.30 od zbiórki pododdziałów stra-
żackich na placu przed OSP w Górnie.

Pół godziny później odprawiona zo-
stanie uroczysta Msza Święta w koście-
le pw. św. Wawrzyńca w Górnie.

Po niej, uczestnicy uroczystości prze-
maszerują na plac przed remizą, gdzie 

odbędzie się uroczyste otwarcie remizy 
i siedziby Gminnego Ośrodka Kultury  
w Górnie. 

Nie zabraknie oczywiście części ar-
tystycznej. Wystąpią dzieci z Górna, 
zespoły ludowe i Koła Gospodyń Wiej-
skich, nie zabraknie gier i zabaw dla 
dzieci. Gwiazdą imprezy będzie zespół 
Arianie.

O godzinie 17 rozpocznie się zabawa 
taneczna, która potrwa do godziny 22.

- Zapraszam na tę uroczystość - 
mówi wójt Przemysław Łysak.

Arianie na otwarciu remizy  
i Gminnego Ośrodka Kultury

Sto tysięcy
dla rolników
Ponad sto tysięcy złotych dotacji 

na zwrot podatku akcyzowego 
dla rolników otrzymała gmina Górno.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go przyjmowane były w Urzędzie Gminy 
Górno przez cały luty. Wpłynęło ich aż 
406. Na ich podstawie gmina wystąpiła 
z wnioskiem o zwrot akcyzy z paliwa wy-
korzystywanego do celów rolniczych. 

Gmina otrzymała na ten cel 108 ty-
sięcy złotych. 

Pieniądze będą wypłacane rolnikom 
od 23 kwietnia tego roku.
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KSIĄŻKA O HISTORII GMINY
Gmina Górno przygotowuje się do opracowania książki 

o historii samorządu. 
Prosimy mieszkańców gminy oraz wszystkich dysponu-

jących ciekawymi materiałami historycznymi, pamiątkami, 
zdjęciami, o ich udostępnienie. Osoby, które chciałyby wy-
pożyczyć swoje prywatne archiwa celem wykorzystania ich 
w publikacji proszone są o kontakt z sekretariatem Urzędu 
Gminy tel. 41-302-30-18, e-mail: gmina@gorno.pl.

- Staramy się o pieniądze unijne na wydanie takiej publi-
kacji - informuje Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

ZMIANY W URZĘDZIE
- Zlikwidowane zostało stanowisko do spraw promocji, 

gdyż te zadania należą do Gminnego Ośrodka Kultury – 
wyjaśnia Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. Zlikwidowa-
ne zostało stanowisko kierownika referatu rolnictwa, składa-
jącego się z kierownika i dwóch pracowników. 

- Sprawami załatwianymi przez referat rolnictwa zajmują 
się dwie osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach, 
dotychczasowi pracownicy referatu – informuje wójt.

Trzecia istotna zmiana dotyczy sekretarza gminy. Pełnią-
cy dotychczas tę funkcję Jacek Piróg objął wakat kierow-
nika referatu spraw obywatelskich. - Zadania wykonywane 
dotychczas przez sekretarza przejąłem ja wraz z moim 
zastępcą. Czyli sprawy, którymi dotychczas zajmowały się 
trzy osoby ze ścisłego kierownictwa urzędu, wykonywane 
są przez dwie – dodaje wójt.

WYŚPIEWALI II MIEJSCE

Zespół śpiewaczy Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Górnie zajął II MIEJSCE w kategorii zespołów 
śpiewaczych podczas tegorocznej edycji Dziecięcej Estrady 
Folkloru w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Nasz zespół zaprezentował utwory: „Zielony jaworze”, 
„Zachódźze  słonecko”, „Kare kunie”. Składamy im ogromne 
gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i niesłabnącej pasji 
śpiewania. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tego sukcesu.

SZKOLENIE DLA RADNYCH
Szkolenie z zakresu funkcjonowania samorządu teryto-

rialnego dla naszych radnych sfinansowała gmina Górno. 
Udział w nim wzięło 13 osób, dwóch radnych nie uczestni-
czyło w zajęciach, które poprowadzili fachowcy ze Święto-
krzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Podczas szkolenia radni poznali przepisy prawa, na 
których opiera się funkcjonowanie samorządów w Polsce, 
poznali szczegółowo swoje prawa i obowiązki wynikające  
z pełnienia mandatu radnego.

Ponad 60 kobiet wzięło udział w bezpłatnych bada-
niach profilaktycznych  przeprowadzonych w Rad-

linie. Do cytomammobusu, stacjonującego przed tamtej-
szą przychodnią zgłaszały się mieszkanki z terenu całej 
gminy.

Pojazd przystosowany do przeprowadzania badań pro-
filaktycznych stacjonował w naszej gminie już nie pierwszy 
raz. W ubiegłym roku był między innymi w Krajnie. Tym ra-
zem zaparkował przed przychodnią w Radlinie. Specjaliści ze 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przebadali 
w nim ponad 60 kobiet.

- Cieszę się, że zorganizowano akcję bezpłatnych badań 
profilaktycznych w naszej gminie. Już kilka lat nie byłam u gi-
nekologa, a mammografii nie robiłam nigdy w życiu i pewnie 
gdyby nie ten pojazd, to bym ich nie zrobiła. Tak będę mia-
ła pewność, że wszystko jest w porządku – usłyszeliśmy od 
mieszkanki Radlina, która wzięła udział w badaniach.

- Tego typu akcje bezpłatnych badań profilaktycznych są 
bardzo ważne i na pewno będziemy je organizować wspól-
nie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii – zapowiada 
Przemysław Łysak, wójt Górna. Najpóźniej jesienią cyto-
mammobus po raz kolejny przyjedzie do naszej gminy – za-
powiada wójt.

Przebadano 
ponad 60 pań

W marcu cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onko-
logii w Kielcach zaparkował przed przychodnią w Radlinie.



GŁOS GÓRNA  •  nr  3 (31) •  MAR ZEC 2015 333

2,5 miliona na gminne drogi
600 tysięcy złotych na usu-

wanie skutków klęsk ży-
wiołowych otrzymała gmina Górno 
z Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji. To już kolejna tego typu dota-
cja. W sumie od 2013 roku dostaliśmy 
z tak zwanych „powodziówek” blisko 
2,5 miliona złotych. 

To już kolejna pula pieniędzy przyzna-
nych naszej gminie na usuwanie skut-
ków powodzi. - Otrzymaliśmy największą 
sumę pieniędzy ze wszystkich okolicz-
nych gmin – mówi z zadowoleniem wójt 
Przemysław Łysak, który pod koniec lu-
tego z rąk wojewody świętokrzyskiego, 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach, odebrał ministerialną promesę, czy-
li zapewnienie o przyznaniu pieniędzy.

Ministerstwo dołoży 600 tysięcy zło-
tych na trzy drogowe inwestycje: 

- przebudowę drogi gminnej w Kraj-
nie Pierwszym na odcinku 600 metrów. 
W zakresie prac zaplanowano naprawę 
oraz częściowo ułożenie nowego asfal-
tu na zerwanej i zamulonej nawierzchni 
tłuczniowej, odtworzenie zerwanego i za-
mulonego rowu oraz odbudowę zerwane-
go przepustu;

- przebudowę drogi gminnej nr 
1529027 Bęczków - Komorniki do Młyna 
na odcinku 550 metrów. Trasa zostanie 
naprawiona, częściowo ułożony będzie 
nowy asfalt na zniszczonej nawierzchni 
tłuczniowej;

- przebudowę drogi gminnej nr 
000878T Krajno Parcele - Krajno Pogo-
rzele na odcinku 1900 metrów. Zakres 
prac obejmuje ułożenie nowej warstwy 
asfaltu na podmytej i uszkodzonej na-
wierzchni asfaltowej na odcinku 1350 me-
trów, odbudowę zerwanych i zmytych po-

boczy i odtworzenie zamulonych rowów 
oraz likwidację wyrw w rowie.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania 
dokumentacji technicznej na te zadania. 
Przetargi zostaną rozstrzygnięte nie póź-
niej niż do końca maja 2015 roku. Reali-
zacja robót budowlanych musi zakończyć 
się do końca tego roku, jednak będziemy 
się starać przebudować drogi w możliwie 
najkrótszym terminie – informuje Łukasz 
Papis, inspektor do spraw przetargów 
w Urzędzie Gminy Górno.

Przypomnijmy, po ulewnych desz-
czach i gradobiciu wiosną 2013 roku wójt 
Przemysław Łysak wystąpił z wnioskiem, 
by gmina Górno została uznana za re-
gion dotknięty klęską żywiołową. To dało 
nam możliwość ubiegania się o pieniądze 
rządowe na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych. W 2013 roku dostaliśmy na 

ten cel okrągły milion złotych. W 2014 
roku dostaliśmy dwie transze - 350 tys. zł  
i 454 tys. zł. Teraz otrzymaliśmy promesę 
na kolejne 600 tysięcy złotych. W sumie 
to blisko 2,5 miliona złotych. 

Pieniądze te zostały wydane wyłącznie 
na remont gminnych dróg. 

- Najważniejszy był okres tuż po po-
wodzi. Urząd był praktycznie pusty, gdyż 
prawie wszyscy pracownicy pracowa-
li w komisjach szacujących straty. Było 
to uciążliwe dla interesantów. Niektórzy 
z ironią uśmiechali się widząc w terenie 
wójta w gumowcach. Praca w tamtym 
czasie dziś przynosi efekty. Może mniej 
istnieliśmy w mediach, ale bardzo dzięku-
ję urzędnikom za ciężką pracę i protokoły 
zniszczeń, dzięki którym dziś otrzymu-
jemy środki na odbudowę zniszczonych 
dróg - mówi wójt Przemysław Łysak.

Wójt Przemysław Łysak odbiera promesę od wojewody Bożentyny Pałki-Koruby.

Rozpoczął się remont drogi gminnej w Rad-
linie, nazywanej potocznie drogą LPG. Połowę 
pieniędzy na ten cel gmina otrzyma z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Umowa z wykonawcą, wyłonionym w przetargu, 
firmą DUKT, została podpisana 2 marca. Za kwo-
tę 260 tysięcy złotych przebudowana zostanie na-
wierzchnia drogi gminnej (ułożony zostanie asfalt), 
jej skrzyżowanie z trasą krajową Kielce-Opatów. 
Powstanie pobocze oraz zjazdy z drogi. Zakres ro-
bót obejmuje także profilowanie i oczyszczenie rowu 
przydrożnego oraz przebudowę systemu odwodnie-
nia. Prace zgodnie z harmonogramem powinny za-
kończyć się do 17 maja bieżącego roku.

Na inwestycję gmina dostała dofinansowanie 
w wysokości 50 procent kosztów zadania – około 
135 tysięcy złotych z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, tak zwanych schetynó-
wek.

Powstaje schetynówka w Radlinie

Przebudowa drogi w Radlinie ma się zakończyć do 17 maja.
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Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych powstaje 

obok oczyszczalni ścieków w Cedzy-
nie. Gmina na ten cel wyda tylko 25 
procent wartości inwestycji. Resztę 
sfinansuje Unia Europejska.

Prace budowlane już się rozpoczęły. 
Przetarg wygrała miejscowa firma - Za-
kład Usługowy „MR-CAT” Marcin Ra-
bajczyk z Górna Parceli. Wykonawca 
ma 55 dni na wykonanie robót. Termin 
zakończenia inwestycji zaplanowano na 
schyłek kwietnia.

Koparki pojawiły się obok oczysz-
czalni ścieków w Cedzynie na początku 
marca. Ponieważ teren jest podmokły, 
niezbędne jest wykonanie stosownych 
prac ziemnych.

Po wymianie gruntu i utwardzeniu te-
renu zostanie wykonana nawierzchnia 
asfaltowa – około 458 metrów kwadrato-
wych, teren zostanie ogrodzony, powsta-
nie specjalna wiata na 14 kontenerów.

Na terenie Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych zaprojekto-
wano także parking dla klientów.

Budowa i wyposażenie punktu będzie 
kosztowało 240 tys. zł. Jednak dzię-
ki złożonemu wnioskowi gmina Górno 
otrzymała dofinansowanie na ten cel 
w wysokości 75 procent kosztów z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2009-2013. 

Obowiązek uruchamiania Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych nakłada Ustawa o utrzymaniu 
porządku w gminach. Choć obowiązuje 
ona blisko dwa lata, to ponad połowa 
gmin w naszym województwie do tej 
pory ich nie uruchomiła. Górno jest pod 
tym względem pionierem we wschod-
niej części powiatu kieleckiego. - Jako 
jedyni dostaliśmy na ten cel dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – dodaje Przemysław Łysak, 
wójt Górna.

- W PSZOK-u będzie można zosta-
wić te odpady, które nie są odbierane 
u źródła, czyli w gospodarstwach do-
mowych. np. zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, zużyte akumulatory, ogni-
wa i baterie, opony, meble i inne odpa-
dy wielkogabarytowe, przeterminowane 
leki i chemikalia – mówi Henryka Rubak, 
inspektor do spraw ochrony środowiska 
w Urzędzie Gminy Górno.

/AP/

PSZOK finansowany z PROW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstaje przy oczyszczalni 
ścieków w Cedzynie. Inwestycja ma być wykonana do końca kwietnia.

II miejsce zespołu Górnianecki 
15 marca w kaplicy Oleśnickich 

w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzy-
ża Świętego odbył się koncert galowy 
II Regionalnego Przeglądu Pieśni Pa-
syjnej i Pokutnej.

W eliminacjach uczestniczyło po-
nad 500 osób nie tylko z województwa 
świętokrzyskiego, ale także z Biłgoraju 
i Nowego Targu. Z 33 podmiotów zgło-
szonych do przeglądu, w niedzielę wy-
stąpiło jedynie 13 wyłonionych przez 
jury podczas eliminacji. Galę popro-
wadziła dr Maria Zawartko z Akademii 
Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wroc-
ławiu. Na gali obecny był również repre-
zentant Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach pan Lech Sulimierski.

Gminę Górno reprezentował Zespół 
Śpiewaczy Górnianecki, który w kate-
gorii zespoły ludowe zajął  II miejsce. 
Obecny na gali wójt gminy Górno Prze-
mysław Łysak, gratulując sukcesu re-
prezentantkom gminy, podkreślił rangę 
i wyjątkowo wysoki poziom konkursu. 
Nagrodę wręczył wójt gminy Nowa Słu-
pia Andrzej Gąsior.

Wśród zaproszonych gości byli wójto-
wie sąsiadujących gmin Bieliny i Nowej 
Słupi oraz radny powiatowy Grzegorz 
Ciepiela. 

Paniom z Zespołu Śpiewaczego Gór-
nianecki gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Górnianecki podczas występu w klasztorze na Świętym Krzyżu.
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Wodę i śmieci mamy 
wciąż najtaniej w okolicy

Miejscowość CENA BRUTTO 

Bieliny 2,33 zł
Bodzentyn 2,59 zł
Chęciny 3,09 zł
Chmielnik 3,89 zł
Daleszyce 3,19 zł
Górno 1,97 zł
Kielce 3,63 zł
Łagów 2,56 zł
Masłów 3,63 zł
Miedziana Góra 3,23 zł
Mniów 2,81 zł
Morawica 3,89 zł
Nowa Słupia 3,66 zł
Pierzchnica 3,11 zł
Piekoszów 3,67 zł
Raków 3,02 zł
Sitkówka-Nowiny 3,63 zł
Strawczyn 2,97 zł
Zagnańsk 3,63 zł

CENY WODY W GMINACH
Gmina Metoda ceny obecne

segregowane niesegr.
BIELINY od gosp. domowego

gosp. do 2 osób
gosp. 3 i więcej

11,00 zł
17,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

BODZENTYN od gosp. domowego
gosp. od 1-3 osób
gosp.od 4 os. i więcej

12,00 zł
16,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

DALESZYCE od gosp. domowego
gosp.1 os.  
gosp. 2 os. 
gosp. 3-5 os. 
powyżej 6 os.

7,00 zł
14,00 zł
18,00 zł
22,00 zł

13,00 zł
19,00 zł
29,00 zł
39,00 zł

GÓRNO od gosp. domowego
gosp. 1-2 os.
gosp. 3 os. i więcej

10,00 zł
14,00 zł

20,00 zł
28,00 zł

KIELCE od osoby
nieruchomości zamieszkałe 
budynki jednorodzinne  
i wielolokalowe (bloki)

9,50 zł 12,00 zł

CENY ODBIORU ŚMIECI W SĄSIEDNICH GMINACH

Ccena metra sześciennego 
wody w gminie Górno jest naj-

niższa w całym powiecie kieleckim. 
Opłaty za wywóz śmieci i odprowa-
dzanie ścieków także plasują się na 
niskim poziomie.

Zakończyła się umowa podpisana 
z firmą Eko Kwiat na odbieranie i wywóz 
śmieci od mieszkańców gminy Górno. 
Ogłoszono przetarg i okazało się, że 
najniższa cena zaproponowana przez 
oferentów jest o blisko 200 tysięcy wyż-
sza od dotychczasowej. - To sprawia, 

że konieczne jest podniesienie opłat za 
śmieci. Ustawa o utrzymaniu czystości 
w gminach mówi bowiem wyraźnie, że 
kwoty pobierane od mieszkańców po-
winny pokrywać koszt odbioru, wywozu 
i składowania śmieci - mówi Marzena 
Jop, skarbnik gminy Górno.

18 lutego Rada Gminy ustaliła wyż-
sze opłaty za śmieci. Porównanie sta-
rych i nowych stawek znajduje się w ta-
beli.

Zakład Usług Komunalnych także 
podniósł taryfy. Od 1 maja zapłacimy 

więcej za wodę i odprowadzanie ście-
ków do gminnej kanalizacji.

Ponieważ wzrost cen stał się powo-
dem ożywionej dyskusji, głównie wśród 
radnych, postanowiliśmy sprawdzić jak 
koszty ponoszone przez nas prezentu-
ją się na tle innych gmin. Okazało się, 
że wodę, mimo podwyżki, wciąż mamy 
najtańszą w powiecie. Patrząc na ceny 
za śmieci i odprowadzanie ścieków, też 
mamy powody do zadowolenia. Koszt 
ścieków w gminie Górno, to 3,75 zł brut-
to za metr sześcienny.

Zdobyli pieniądze na animatora
Dziewięć tysięcy złotych otrzy-

mała gmina Górno na zatrudnienie 
animatora sportu przy boisku Orlik, 
które funkcjonuje przy szkole w Rad-
linie.

Animator sportu to osoba, której za-
daniem jest dbać o to, by boisko Orlik 
tętniło życiem. Dawid Krzysiek pełni tę 

rolę od kilku lat. Pracuje od marca do 
listopada. Jest absolwentem Akade-
mii Wychowania Fizycznego i posiada 
uprawnienia trenera piłkarskiego.

- W tym roku podobnie jak w ubie-
głych latach udało nam się pozyskać 
z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej 
kwotę dziewięciu tysięcy złotych na za-

trudnienie animatora sportu przy boisku 
Orlik w Radlinie – mówi Anna Furmanek 
z Urzędu Gminy Górno.

Dzięki zatrudnieniu animatora, każ-
dego roku na boisku w Radlinie odbywa 
się od kilku do kilkunastu różnego ro-
dzaju turniejów sportowych.

/AP/
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Blisko 20 osób wzięło udział  
w szkoleniu dla rolników do-

tyczącym wypełniania wniosków  
o dopłaty bezpośrednie z Unii Euro-
pejskiej, zorganizowanym w Urzędzie 
Gminy Górno. Jeśli będzie taka po-
trzeba, będą kolejne tego typu spot-
kania – zapowiadają urzędnicy.

- Rolnicy, którzy w tym roku będą 
się ubiegali o dopłaty z Unii Europej-
skiej muszą się przygotować na to, że  
w sposobie wypełniania wniosków 
będą spore zmiany – mówią zgod-
nie pracownicy Urzędu Gminy Górno 
oraz przedstawiciele Świętokrzyskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
i Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.

Nic więc dziwnego, że od kilku mie-
sięcy na terenie gminy Górno odbywają 
się szkolenia dla rolników, podczas któ-
rych fachowcy mówią o nowych zasa-
dach wypełniania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. 9 marca jedno z nich 
odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Górno.

Wzięło w nim udział blisko dwa-
dzieścia osób, które z zainteresowa-
niem wysłuchały tego, co miał im do 
przekazania Łukasz Adamczyk z kiele-
ckiego oddziału Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.

Okazuje się, że zmian w porównaniu 
do ubiegłego roku jest sporo. - Są nowe 
symbole, zmiany w dopłatach do bydła 
oraz owoców miękkich. Lokalni planta-
torzy truskawek odetchnęli z ulgą, gdy 
dowiedzieli się, że dopłaty do truskawek 
pozostały. Ważnym nowym elementem 

są dodatkowe dopłaty dla młodych rol-
ników – do 41 roku życia.

Zgromadzeni dopytywali także prele-
genta o różne formy wsparcia rolników. 
Wypytywali szczególnie o zasady uzy-
skania dofinansowania dla gospodarstw 
niskotowarowych oraz o fundusze na re-
strukturyzację gospodarstw rolnych.

- Dobrze, że takie spotkania jak to 
są organizowane. Rolnicy otrzymu-
ją na nich sporą wiedzę – mówi Han-
na Kmieć, sołtys Krajna Parceli, która 
wzięła udział w szkoleniu.

Rolnicy, którzy z różnych powodów 
nie wzięli jeszcze udziału w żadnym 
szkoleniu z wypełniania wniosków unij-

nych, mogą się kontaktować z pracow-
nikami Urzędu Gminy Górno. - Jeśli 
będzie zapotrzebowanie na kolejne ta-
kie szkolenie, na pewno je zorganizuje-
my – zapowiada Maria Szlufik, podin-
spektor do spraw rolnictwa w Urzędzie 
Gminy.

Jednocześnie informujemy, że po-
dobnie jak w poprzednich latach, od 
15 kwietnia w każdą środę w naszym 
urzędzie gminy w godzinach 8.30-14 
wypełniać wnioski o dopłaty bezpo-
średnie będzie pomagała Joanna Kar-
wacka ze Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

/AP/
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Duże zmiany dla rolników

W szkoleniu wzięło udział około 20 osób z terenu całej gminy.

Zostali pasowani na czytelników
Czytanie książek jest bardzo ważne, książ-

ki pobudzają  wyobraźnię, uczą prawidło-
wych postaw i zachowań, rozwijają mowę 
i myślenie.

Książka kształci umiejętność prawidłowego 
postrzegania i wyciągania prawidłowych wnio-
sków. To tylko niektóre  dobre strony czyta-
nia książek, o których wiedzą uczniowie klasy 
I Szkoły Podstawowej im. Piotra Ściegiennego 
w Zespole Szkół w Bęczkowie. Uczniowie kla-
sy I zostali uroczyście pasowani na czytelników 
szkolnej biblioteki. Pani dyrektor Elżbieta Kaspe-
rek po obejrzeniu przygotowanego przez uczniów 
przedstawienia pt. „Bajki z morałem” dokonała 
uroczystego pasowania uczniów na czytelników, 
którzy dali słowo, że będą z ochotą odwiedzać 
bibliotekę i wypożyczać książki. Przedstawienie 
przygotowały panie: Jolanta Gałkiewicz i Małgo-
rzata Obara. Po pasowaniu uczniowie zostali za-
proszeni  na lekcję biblioteczną do szkolnej biblio-
teki i na ferie wypożyczyli swoje pierwsze książki.

/ZS Beczków/ Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bęczkowie zostali pasowani na czytelników.
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Żołnierze Wyklęci wracają do hi-
storii - tymi słowami na scenie 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiel-
cach rozpoczęło się widowisko poety-
cko-muzyczne w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum im. Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego w Górnie.

Pierwszego marca br. obchodziliśmy  
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, upamiętniający żołnierzy Armii 
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych 
oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
którzy od chwili zakończenia II wojny 
światowej prowadzili nierówną walkę 
z komunistycznymi władzami i wojskami 
sowieckimi. Z tej okazji w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach odbyły się 
uroczystości przypominające zmagania 
„wyklętych” o niepodległą Polskę. Głów-
nym ich punktem był występ w godzinach 
popołudniowych w dniu 2 marca br. mło-
dzieży z Górna w widowisku „Pamięci 
Żołnierzom Wyklętym”. Występ na pro-
fesjonalnej scenie WDK Kielce poprze-
dziły warsztaty teatralne prowadzone 
przez późniejszego reżysera widowiska,  
znanego kieleckiego aktora pana Le-
cha Sulimierskiego. Nasi gimnazjaliści 
podczas kilku wielogodzinnych spotkań 
w szkole, szkolili się w zakresie sztuki 
teatralnej, by następnie w okresie ferii 
zimowych, pod kierunkiem reżysera oraz 
pana Arkadiusza Szostaka, uczestniczyć 
w profesjonalnych nagraniach w studiu 
Wojewódzkiego Domu Kultury. Ucznio-
wie oprócz recytacji  wierszy tworzących 
poezje „żołnierzy wyklętych”, wcielili się 
w postacie następujących bohaterów: 
rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Łu-
kasza Cieplińskiego, kapitana Franciszka 
Przysiężniaka, podporucznika Tadeusza 
Zielińskiego i 18-letniej łączniczki „Inki”. 

Pieśni o tematyce patriotycznej zapre-
zentowali publiczności kieleccy harce-
rze 75 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej 
w Bilczy, 13 Kieleckiej Drużyny Kawalerii 
Harcerskiej oraz Julia Waglewska z Gim-
nazjum w Górnie. Obsadę widowiska sta-
nowili: Szymon Brożyna (Witold Pilecki), 
Wiktoria Banasiewicz (Maria Pilecka), 
Bartosz Nawrot (Łukasz Ciepliński), Ali-
cja Siarek (Inka), Adrian Rubak (Ojciec 
Jan), Konrad Majchrzak (Igła), Julia Wa-
glewska (śpiew). Ponadto wiersze recy-
towali: Anna Kluzek, Elżbieta Łukawska, 
Luiza Sobieraj, Patrycja Rubak, Dominika 
Dybka i Wiktoria Anioł.

W trakcie przygotowań do przedsta-
wienia dużą pomoc okazali pracownicy 
kieleckiego WDK – dyrektor Jarosław 
Machnicki oraz panowie Arkadiusz Szo-

stak i Marcin Janaszek. 
Ponadto przez cały dzień w holu 

głównym WDK w Kielcach można było 
oglądać wystawę, na której historycy 
kieleckiego IPN przypomnieli głośne 
procesy polityczne czasów stalinow-
skich. Z kolei uczniowie gimnazjów 
i szkół średnich z województwa święto-
krzyskiego przedstawili prace plastycz-
ne z postaciami podziemia antykomuni-
stycznego na Kielecczyźnie. Najwięcej 
z nich dotyczyło legendarnego dowódcy 
– podporucznika Tadeusza Zielińskiego 
„Igły”. Na wystawie znalazł się również 
portret podporucznika Włodzimierza 
Kozłowskiego „Oriona”, autorstwa Anny 
Anioł – uczennicy klasy pierwszej Gim-
nazjum w Górnie. 

Janusz MOCHOCKI

Nasi uczniowie na scenie WDK

Uczniowie Gimnazjum w Górnie wystąpili w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Nie wypalajcie traw - apelują strażacy

- Wypalanie traw stwarza poważne zagrożenie dla ludzi i mienia
- informują strażacy i nawołują, by tego nie robić. 

Kilka dni ciepłej wiosennej pogody i zaczęło się wypa-
lanie traw. Strażacy apelują, by nie podpalać nieużytków, 
ale bez skutku.

- Wczoraj był dość duży pożar w Górnie Osiedlu. Płonęły 
trawy na nieużytkach ciągnących się w stronę Radlina. Ogień 
był na rozległym obszarze. Wysoka i gęsta trawa była trud-
na do ugaszenia - informuje Stanisław Synowiec, komendant 
gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie. 

Do pożaru traw wyjeżdżały już wszystkie jednostki w na-
szej gminie. - Z pożarem nieużytków walczyli także druhowie 
z Leszczyn, do podobnej akcji wyjeżdżała Wola Jachowa - wy-
mienia Synowiec.

Nasz rozmówca nie ukrywa, że wypalanie traw to spory 
problem w naszej gminie. Dwa lata temu zajęliśmy niechlubne 
pierwsze miejsce w powiecie pod względem ilości gaszonych 
pożarów nieużytków rolnych.

- Co roku apelujemy do ludzi, by nie podpalali pól, rozwie-
szamy plakaty informacyjne, bez rezultatu - rozkłada bezrad-
nie ręce komendant Synowiec. 
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W niedzielę 8 marca w Świetlicy Wiej-
skiej w Woli Jachowej już po raz 

drugi członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
zorganizowały pod patronatem wójta gmi-
ny Górno oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Górnie uroczystość dla mieszkanek ich 
sołectwa z okazji Dnia Kobiet. 

Spotkanie rozpoczęły piosenki przygotowane 
specjalnie na ten wyjątkowy dzień przez panie 
z KGW. Następnie przewodnicząca koła pani Bar-
bara Grzesik powitała zebranych gości,  po czym 
oddała głos wójtowi gminy Przemysławowi Łysa-
kowi, który złożył wszystkim kobietom najserdecz-
niejsze życzenia, a następnie każdej z nich wrę-
czył symbolicznego tulipana. Wszystkie obecne 
panie miały okazję wziąć udział w zorganizowa-
nych przez KGW konkursach oraz wygrać wspa-
niałe nagrody. Po konkursach przyszedł czas 
na „babskie pogawędki”, jak również degustację  
pysznych smakołyków, które członkinie koła przy-
gotowały dla gości. Na harmonii przygrywał Stani-
sław Sobieraj, prywatnie mąż jednej z gospodyń 
- pani Krystyny.

Kwiaty, życzenia i konkursy

Panie otrzymały życzenia i kwiaty od wójta Przemysława Łysaka i Stanisła-
wa Sobieraja.

Miesiąc Wola Jachowa, 
Skorzeszyce

Cedzyna Bęczków, 
Podmąchocice, 

Leszczyny

Krajno Górno, Górno 
Zawada, Górno 

Parcele

Radlin, Górno 
Osiedle

Z m i e s z a n e 
odpady komu-
nalne (niesegre-
gowane) - odpa-
dy segregowane 

Z m i e s z a n e 
odpady komu-
nalne (niesegre-
gowane) - odpa-
dy segregowane 

Zmieszane od-
pady komunalne 
(niesegregowane) 
- odpady segre-
gowane 

Z m i e s z a n e 
odpady komu-
nalne (niesegre-
gowane) - odpa-
dy segregowane 

Zmieszane od-
pady komunalne 
(niesegregowane) 
- odpady segrego-
wane 

Z m i e s z a n e 
odpady komu-
nalne (niesegre-
gowane) - odpa-
dy segregowane 

Marzec 6 (1 - piątek) 10 (2 - wtorek) 11 (2 - środa) 13 (2 - piątek) 19 (3 - czwartek) 20 (3 - piątek)
Kwiecień 3 (1 - piątek) 7 (1 - wtorek) 8 (2 - środa) 10 (2 - piątek) 16 (3 - czwartek) 17 (3 - piątek)
Maj 8 (2 - piątek) 12 (2 wtorek) 13 (2 - środa) 15 (3 - piątek) 21 (3 - czwartek) 22 (4 - piątek)
Czerwiec 5 (1 - piątek) 9 (2 - wtorek) 10 (2 - środa) 12 (2 - piątek) 18 (3 - czwartek) 19 (3 - piątek)
Lipiec 3 (1 - piątek) 7 (1 - wtorek) 8 (2 - środa) 10 (2 - piątek) 16 (3 - czwartek) 17 (3 - piątek)
Sierpień 7 (1 - piątek) 11 (2 - wtorek) 12 (2 - środa) 14 (2 - piątek) 20 (3 - czwartek) 21 (3 - piątek)
Wrzesień 4 (1 - piątek) 8 (2 - wtorek) 9 (2 - środa) 11 (2 - piątek) 17 (3 - czwartek) 18 (3 - piątek)

Październik 9 (2 - piątek) 6 (1 - wtorek) 7 (1 - środa) 16 (3 - piątek) 22 (4 - czwartek) 23 (4 - piątek)
Listopad 13 (2 - piątek) 3 (1 - wtorek) 4 (1 - środa) 20 (3 - piątek) 18 (3 - środa) 27 (4 - piątek)
Grudzień 4 (1 - piątek) 8 (2 - wtorek) 9 (2 - środa) 11 (2 - piątek) 17 (3 - czwartek) 18 (3 - piątek)

Panie z KGW zaprezentowały piosenkę przygotowaną specjalnie na Dzień Kobiet, zorganizowały też kilka konkursów dla pań.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W GMINIE GÓRNO W 2015 ROKU


