
Brakuje wody!
Bezwzględny zakaz podlewania ogródków, napełniania basenów, 
i tym podobnych, wprowadzono na terenie gminy Górno

Ponad dwukrotnie wzrosło  
w sierpniu zużycie wody na te-

renie gminy Górno. Szybko obniża 
się też poziom wody w studniach.  
W Cedzynie i Krajnie trzeba było głę-
biej opuścić pompy w ujęciach. Jeśli 
ludzie nie zaczną oszczędzać wody, 
może wkrótce jej zabraknąć!

1 sierpnia wprowadzony został całko-
wity zakaz podlewania wodą z wodocią-
gu ogródków, czy napełniania basenów 
dla mieszkańców Cedzyny, Radlina, 
Leszczyn i Bęczkowa. Pięć dni później 
wprowadzono go także dla mieszkań-
ców Krajna Pierwszego i Krajna Drugie-
go. Dwa dni później mieszkańców tych 
miejscowości zaczęły dotykać przerwy 
w dostawach wody.

- Musieliśmy głębiej wpuścić pom-
py w ujęciach w Cedzynie i Krajnie, bo 
opadło lustro wody w studniach. Ludzie 
muszą zacząć oszczędzać wodę bo jeśli 
nie spadnie deszcz, może jej zabraknąć 
- mówi Marek Kitliński, kierownik Zakła-
du Usług komunalnych w Górnie. 

- Został już rozstrzygnięty przetarg 
na odwiert studni w Krajnie. Po jej wy-
budowaniu powinien zniknąć problem 
zaopatrywania w wodę. Póki co trzeba 
oszczędzać - mówi wójt Przemysław Ły-
sak.

- Problem braku wody istnieje od kil-
kunastu lat. Ostatnia nowe ujęcie wody 
powstało na terenie gminy Górno prawie 

Most znów 
przejezdny
Można jeździć po moście w Woli 

Jachowej. Co prawda wahadło-
wo i tylko pojazdami, których masa 
całkowita nie przekracza 3,5 tony, ale 
o to właśnie walczyli mieszkańcy.

Od 26 lipca ruch samochodów po 
moście odbywa się w obie strony jed-
nym wydzielonym pasem jezdni z ogra-
niczeniem prędkości do 30 km/h. Ruch 
wahadłowy sterowany jest sygnalizacją 
świetlną.

- Obowiązuje zakaz wjazdu na most 
samochodów ciężarowych. To mogłoby 
spowodować dalsze uszkodzenia na-
ruszonej po czerwcowych nawałnicach 
konstrukcji i ponowne zamknięcie obiek-
tu – mówi, rzecznik zarządcy drogi.
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Najtańsi  
w powiecie
Wydatki jakie ponosi nasza 

gmina na utrzymanie admi-
nistracji samorządowej są jednymi  
z najniższych w kraju. Tak wynika  
z opublikowanego niedawno rankin-
gu tygodnika „Wspólnota”. 

Prym w naszym województwie pod tym 
względem wiedzie gmina Pawłów, drugie 
miejsce zajęło Górno, a trzecie Morawi-
ca. Zaznaczyć trzeba, że w tym rankingu 
nasza gmina zajęła najwyższą lokatę od 
dziesięciu lat - 43 w kraju, a pierwszą  
w powiecie.

Kąpią się mimo zakazu
Zakaz kąpieli w zalewie w Cedzynie wprowadził Pań-

stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach. 
W wodzie wykryto bakterie E.coli oraz bakterie kałowe.

Po pobraniu próbek wody w zachodniej części zalewu oka-
zało się, że ilość bakterii E.coli jest prawie czterokrotnie wyż-
sza niż dopuszczalne normy. Blisko dwukrotnie przekroczona 
została norma enterokoków kałowych.

Przed wejściem na plaże pojawiły się tabliczki z napisem 
„Gmina Górno, Zakaz kąpieli”. Niestety jak widać na zdjęciu, 
wiele osób nie zważając na nie wchodzi do wody. Co gorsze 
niektórzy z małymi dziećmi narażając je na poważne problemy 
związane układem pokarmowym.

Rozpoczął się odwiert nowej studni głębi-
nowej w Krajnie.

dwadzieścia lat temu. O nowe zabiegali 
radni Grzegorz Skiba i Marzena Jamro-
żek - dodaje.
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WICHURA NAD RADLINEM

Jedna doszczętnie zniszczona stodoła i kilka uszkodzo-
nych dachów. To bilans wichury, która przeszła na początku 
sierpnia nad Radlinem.

- To był moment. Nagle zaczęło bardzo mocno wiać. 
Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem jak odpada jeden ar-
kusz blachy z dachu stodoły. Gdy wybiegłem z domu by 
przestawić samochód z budynku zostały tylko ruiny - mówi 
Paweł Banak z Radlina.

Kilka posesji dalej wichura zniszczyła poszycie dachów 
na kilku budynkach mieszkalnych oraz na lokalu weselnym.

- Niestety w tym roku pogoda nas nie oszczędza. Naj-
pierw doskwierała nam wyjątkowo długa zima, na przeło-
mie maja i czerwca mieliśmy do czynienia z gradobiciami 
i nawałnicami. Teraz jeszcze wichura - mówi wójt Przemy-
sław Łysak, wójt Górna. 

UNIEWAŻNILI DECYZJĘ RADY
Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła decyzję 

Rady Gminy o nieudzieleniu absolutorium wójtowi Przemy-
sławowi Łysakowi.

Przypomnijmy; podczas sesji 29 czerwca na wniosek 
komisji rewizyjnej radni większością głosów zdecydowali  
o nieudzieleniu wójtowi absolutorium za 2012 rok. To swo-
iste wotum zaufania za wykonanie budżetu gminy. Opo-
zycyjni radni, zarzucali wójtowi że budżet gminy nie był 
wykonany właściwie. Najpoważniejszym zarzutem było wy-
konanie planu wydatków na drogi gminne w zaledwie kilku 
procentach. 

Tuż po podjęciu uchwały o nieudzieleniu absolutorium 
Przemysław Łysak zapowiadał, że decyzję rady zaskarży 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. - Po stro-
nie przychodów wykonałem budżet prawie w stu procen-
tach. Po stronie wydatków w ponad 90. Jeśli chodzi o wy-
datki na drogi gminne nie mogłem wykonać remontów, na 
które nie było pozwoleń na budowę. Decyzja przeforsowana 
przez opozycyjnych radnych ma czysto polityczny charak-
ter. W 2012 roku zmniejszyłem zadłużenie gminy o 3,3 mln 
zł. – mówił wójt Przemysław Łysak. 

Zgodnie z zapowiedziami wójt zaskarżył uchwałę o nie-
udzieleniu absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. Na początku sierpnia kolegium RIO postanowiło uchy-
lić, czyli unieważnić uchwałę o nieudzieleniu absolutorium 
wójtowi.

Oddalono między innymi zarzuty dotyczące niezrealizowa-
nia wydatków gminy na inwestycje drogowe. – Plan nie został 
zrealizowany w stu procentach, ale nie było to powodowane 
wyłączną winą wójta – powiedział Zbigniew Rękas, zastępca 
prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jednocze-
śnie, że radni z komisji rewizyjnej analizując wykonanie bu-
dżetu gminy za 2012 rok ocenili go wybiórczo, skupiając się 
na jego fragmencie, a nie całościowo.

Pieniądze na 
podręczniki

Mniej zamożni mieszkańcy gminy Górno mogą się 
ubiegać o zwrot części pieniędzy wydanych na za-

kup podręczników szkolnych dla swoich dzieci. Co należy 
zrobić by dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje uczniom klas I szkoły podsta-
wowej pochodzących z rodzin, których dochód nie przekracza 
539 złotych na jedną osobę, oraz uczniom klas II-III i V z ro-
dzin, których dochód nie przekracza 456 złotych na osobę.

Ponadto, dofinansowanie przysługuje bez względu na 
dochód uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełno-
sprawnością sprzężoną, uczniom niepełnosprawnym w przy-
padku gdy jedną z niepełnosprawności oraz posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZŁÓŻ WNIOSEK U DYREKTORA SZKOŁY
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników(do pobra-

nia w urzędzie gminy i w szkołach) należy złożyć do dyrektora 
szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń w roku szkolnym 
2013/14.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i inne do-
kumenty o wysokości dochodów w uzasadnionych przy-
padkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadcze-
nia  - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku 
ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta  
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie za-
siłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast 
zaświadczenie o wysokości dochodów - zaświadczenie o ko-
rzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego 
lub okresowego.

Do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu podręczników. 
Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do szkoły najpóź-
niej 10 września.

Termin wypłaty dofinansowania na podręczniki uzależniony 
jest od otrzymania dotacji na ten cel.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ
Niestety program „Wyprawka szkolna” działa w ten spo-

sób, że najpierw trzeba za swoje pieniądze kupić książki,  
a potem dopiero można odzyskać część poniesionych kosz-
tów. Rodzice dzieci z klas I-III mogą liczyć na zwrot w wysoko-
ści maksymalnie 225 zł. rodzice uczniów z klas V maksymal-
nie 325 zł. Na wyższy zwrot liczyć mogą jedynie rodzice dzieci 
niepełnosprawnych.     /RB/
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Most w Woli Jachowej 
znów jest przejezdny!

Można jeździć po moście w Woli 
Jachowej. Co prawda wahadło-

wo i tylko pojazdami, których masa 
całkowita nie przekracza 3,5 tony, ale 
o to właśnie walczyli mieszkańcy.

Przypomnijmy, most w Woli Jachowej 
na rzece Kakoniance w ciągu drogi kra-
jowej Kielce – Łagów został zamknięty 
dla ruchu po ulewach, które nawiedziły 
naszą gminę na przełomie maja i czerw-
ca. Zdaniem drogowców wezbrane wody 
uszkodziły konstrukcję tak mocno, że 
dalsze użytkowanie go groziłoby zawa-
leniem. Początkowo drogowcy nie chcie-
li nawet słyszeć próśb o przywrócenie 
choćby lokalnego ruchu po moście o co 
postulowali mieszkańcy Woli Jachowej  
i Skorzeszyc. Zmienili stanowisko po 
tym jak ludzie wyszli na ulicę i w pro-
teście zablokowali drogę wojewódzką,  
a po ich stronie oprócz sołtysa Skorze-
szyc Renaty Mochockiej i wójta gminy 
stanęła świętokrzyska parlamentarzyst-
ka Marzena Okła-Drewnowicz.

- Od 26 lipca ruch samochodów lek-
kich po moście odbywa się w obie stro-
ny jednym wydzielonym pasem jezdni 
z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. 
Ruch wahadłowy sterowany jest sygna-
lizacją świetlną. Wjazd na most jest od-
powiednio oznakowany i zabezpieczony 
betonowymi barierami przed wjazdem 

samochodów o większych parametrach 
niż te dopuszczalne, podane na znakach 
drogowych. Dopuszczalna masa rze-
czywista 3,5 tony, a dopuszczalna sze-
rokość 2 metry – informuje Małgorzata 
Pawelec, rzecznik prasowy kieleckiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Kielcach. - Obo-

wiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na 
most samochodów ciężarowych. To 
może spowodować dalsze uszkodzenia 
naruszonej po czerwcowych nawałni-
cach konstrukcji mostowej i ponowne 
zamknięcie zabezpieczonego na potrze-
by ruchu lekkiego obiektu – przypomina 
Małgorzata Pawelec.

Ruch po moście w Woli Jachowej odbywa się wahadłowo.

Sukces zespołu z Krajna
Zespół „Crazy Melodies” z Krajna 

zajął III miejsce w I Powiatowym 
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej 
„Strawberry Song” w Bielinach.

To ogromny sukces zwłasz-
cza, że  zespół powstał kilka mie-
sięcy temu. Pomysłodawczynią jego 
utworzenia była Katarzyna Dziekań-
ska – starszy kustosz filii biblioteki  
w Krajnie. 

Dziewczyny w konkursie w Bielinach 

wystartowały „rzutem na taśmę”.
- Wiedziałam, że poziom konkursu jest 

bardzo wysoki i obawiałam się czy damy 
radę się przygotować, bo szykowałyśmy 
się właśnie na „Budzenie Sienkiewki” w 
Kielcach i na imprezę „Całe Górno czyta 
dzieciom”, ale zaryzykowałam i jak widać 
było warto – mówi Katarzyna Dziekańska.

Crazy Melodies w powiatowym kon-
kursie piosenki obcojęzycznej w Bielinach 
zajęły III miejsce. 

Rolnicy z terenu gminy Gór-
no mogą składać już wnioski  

o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego.

Do końca sierpnia rolnicy, którzy nie 
składali wniosków o zwrot podatku akcy-
zowego w pierwszym okresie (tj. od 1 do 
28 lutego 2013 r) bądź nie wykorzystali 
całego przysługującego limitu zwrotu 
mogą składać w Urzędzie Gminy Górno 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej wraz 
z fakturami VAT potwierdzającymi zakup 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2013 r. do 31 lipca 2013 roku. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku 
akcyzowego na jeden hektar użytków 
rolnych tym roku wynosi 81,70 złotych. 
Druk wniosku dostępny jest na stronie 
internetowej urzędu lub w urzędzie gmi-
ny w pokoju nr 8.

Rolniku, odbierz 
podatek z paliwa

Wójt Gminy Górno informuje, iż „Re-
alizacja programu usuwania materiałów 
zawierających azbest z terenu Gminy Gór-
no” w 2013 roku została dofinansowana 
ze środków:

Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie – kwota dotacji 
29.973,24 zł tj. 50% kosztów kwalifi-
kowanych zadania.

Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach – kwota dotacji 20.981,27 zł 
tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania. 
Gmina Górno – kwota dotacji 8.991,97 zł 
tj. 15% kosztów kwalifikowanych zadania.
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Wydatki jakie ponosi nasza 
gmina na utrzymanie admi-

nistracji samorządowej są jednymi  
z najniższych w województwie. Tak 
wynika z opublikowanego niedaw-
no rankingu tygodnika „Wspólnota”.   
W kategorii gmin powyżej 10 tys. 
mieszkańców zajmujemy pierwsze 
miejsce w powiecie, drugie w woje-
wództwie i 43 w kraju.

„Wspólnota” to cenione pismo zajmu-
jące się problematyką samorządu tery-
torialnego w Polsce. Znane jest między 
innymi z prowadzenia różnego rodzaju 
rankingów – między innymi na najbo-
gatszy samorząd w kraju, gminy które 
inwestują najwięcej pieniędzy w infra-
strukturę techniczną, czy pozyskujące 
najwięcej pieniędzy z zagranicy. Jednym 
z rankingów prowadzonych przez redak-
cję jest zestawienie samorządów pod 
względem wydatków na administrację.

W kategorii gmin powyżej 10 tysię-
cy mieszkańców najwyżej w naszym 
województwie została oceniona gmina 
Pawłów gdzie roczne utrzymanie ad-
ministracji w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy wynosi 187,16 zł. 
Pawłów zajął 12 miejsce w kraju. Dru-
gie miejsce w województwie święto-
krzyskim i zarazem 43 w kraju zajęła 
gmina Górno. Roczne wydatki jakie po-
nosimy na utrzymanie administracji sa-
morządowej w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca to 218,21 zł. Trzecie miej-
sce w naszym regionie i zarazem 59 w 
kraju zajęła gmina Morawica (225,18 zł/
mieszkańca).

Warto w tym miejscu zauważyć, że 
w tym rankingu nasza gmina zajęła 
najwyższą lokatę od dziesięciu lat. Dla 
przykładu w 2003 roku zajmowaliśmy 
96 miejsce. W 2007 roku 68 miejsce  
w 2008 i 2011 już 56 a teraz 43 miejsce  

w Polsce.
Rankingi Wspólnoty to opracowy-

wane przez prof. Pawła Swianiewicza  
z Uniwersytetu Warszawskiego zesta-
wienia wszystkich samorządów ana-
lizowane na podstawie obiektywnych 
danych z Głównego urzędu statystycz-
nego – czytamy na stronie internetowej 
„Wspólnoty”. 

- Ponieważ są opracowywane na ba-
zie zestandaryzowanych, obiektywnych 
wskaźników często są wykorzystywane 
przez same samorządy do przygotowy-
wani opracowań porównawczych wyko-
rzystywanych np. na sesjach rad. Ran-
kingi Wspólnoty są publikowane rok po 
okresie którego dotyczą zebrane w tym 
zestawieniu dane, ponieważ w takim 
czasie są publikowane dane z GUS. Za-
tem przykładowo rankingi publikowane 
we Wspólnocie w 2013 roku, obejmują 
dane za 2012r.

Bęczkowianie wystąpili na festiwalu w Niemczech.

Tania administracja  
w Gminie Górno!

Bęczkowianie  
w Niemczech

Wkrótce rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej 
z Radlina do Leszczyn. Za kwotę blisko 800 tysię-

cy złotych powstanie nowy asfalt odwodnienie jezdni oraz 
chodnik od skrzyżowania z trasą krajową Kielce – Łagów 
do przystanku autobusowego.

Przetarg na wykonanie remontu został rozstrzygnięty. Wy-
grała go firma Fart, która zobowiązała się wykonać roboty za 
kwotę 785 tysięcy złotych. Wójt gminy Górno przeprowadził 
negocjacje z właścicielami gruntów i zlecił podział nierucho-
mości, gdyż jak twierdzi bez rowów odwadniających ta droga 
długo nie wytrzyma. - Jezdnia szybko ulegała zniszczeniu po-
nieważ nie posiadała odwodnienia. Przy okazji tego remontu 
mają powstać rowy, ale by można je zrobić trzeba odkupić od 
ludzi fragmenty gruntów – mówi Przemysław Łysak, wójt Gór-
na. Nowy asfalt i rowy mają powstać na całej długości drogi  
z Radlina do kościoła w Leszczynach. Zbudowany będzie krótki 
odcinek chodnika od skrzyżowania z trasą krajową do przystanku.

Budowa ma się zakończyć w połowie września.

Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie wystąpił na EU-
ROPEADE w Gotha w Niemczech. Podczas jubile-

uszowego 50-ego festiwalu folkloru, byli jedynym zespo-
łem ludowym z naszego regionu. 

EUROPEADE czasami jest nawet nazywany igrzyskami dla 
muzyków, tancerzy, śpiewaków i zespołów ludowych. „Bęczko-
wianie” byli na nim jedynymi reprezentantami naszego regionu.

Warto w tym miejscu dodać, że od kilku tygodni zespół robi 
prawdziwą furorę. Wystąpił w teledysku Kabaretu Skeczów 
Męczących oraz podczas Sabatu Czarownic na kieleckiej Ka-
dzielni, prezentowali się podczas Święta Kielce oraz podczas 
rolniczego święta w Modliszewicach.

Wyremontują w Radlinie

Wkrótce rozpocznie się remont drogi z Radlina do Leszczyn.
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Zajęcia plastyczno-techniczne, 
nauka gry na instrumentach, 

zajęcia taneczne, czy warsztaty arty-
styczne. To tylko niektóre z atrakcji 
czekających w tym miesiącu na dzie-
ci i młodzież w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krajnie.

W lipcu Dom Kultury w Krajnie był 
zamknięty. Podczas przerwy w dzia-
łalności placówki przeprowadzono ko-
nieczne remonty budynku. - Wykonane 
zostały w ramach gwarancji udzielo-
nej przez firmę która przebudowywa-
ła obiekt na potrzeby ośrodka kultury 
– mówi Przemysław Łysak, wójt gminy 
Górno.

Pomalowano między innymi salę na 
poddaszu oraz uzupełniono ubytki w fu-
gach na balonie. 

W tym miesiącu na dzieci, które nie 
wyjechały na wakacje mogą uczestni-
czyć w ciekawych zajęciach. 

- Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla 
dzieci i młodzieży z gminy Górno. W ra-
mach akcji „Wakacje z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury”, organizowane są zajęcia 
plastyczno-techniczne, zajęcia muzycz-
ne (perkusja), zajęcia taneczne, zajęcia 
wokalne oraz warsztaty artystyczne. 
Uczestnikami opiekują się wolontariu-
sze Katarzyna Majchrzak oraz Bartosz 
Adamczyk – mówi Joanna Winiarska, 
kierownik Gminnego Ośrodka Kultury.

- W Gminnym Ośrodku Kultury moż-
na również spędzić czas ucząc się i po-
znając inne kultury.

Bardzo ciekawą i nowatorską inicja-
tywą jest organizowanie specjalnych 
warsztatów poświęconych kulturze  
i językowi Chin, prowadzonych przez 
dr Wojciecha Ostrowskiego z Fundacji 
Promocji Współpracy Między Polską  
i Europą oraz Azją Wschodnią i Azją 

Południowo-Wschodnią „East-West” - 
informuje Winiarska. 

Warsztaty zakończy „Dzień chiński” 
połączony z wystawą prac dzieci po-
święconych tamtejszej kulturze oraz 
pokazem kuchni orientalnej i ceremo-
niału parzenia herbaty. W godzinach 
otwarcia do dyspozycji jest sala projek-
cyjna gdzie dzieci mogą obejrzeć bajki 
– mówi Winiarska.

Wakacje z chińskim i nie tylko

Odbywają się także zajęcia taneczne i artystyczne.

Można nauczyć się gry na perkusji.

W Gminnym Ośrodku Kultury można się nauczyć chińskiego.

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Zajęcia wakacyjne odbywać się będą w WDK w Krajnie. GOK będzie czynny w 

wakacje od 10:00 do 18:00. W godzinach otwarcia do dyspozycji będzie sala ki-

nowa z projekcją bajek dla dzieci.

29 lipiec - 30 sierpień

Dzień tygodnia Godzina Plan dnia
Poniedziałek

29 lipiec

5, 12, 19, 26 sierpień

12:00 - 14:00 Zajęcia plastyczno - techniczne 

(w pierwszym tygodniu tematem 

przewodnim będzie kultura

chińska)

Wtorek
30 lipiec

6, 13, 20, 27 sierpień

12:00 - 16:00

12:00 - 14:00 

14:00 - 16:00

Zajęcia muzyczne dla dzieci 

- perkusja

Zajęcia taneczne

Zajęcia wokalne

Środa
31 lipiec

7, 14, 21, 28 sierpień

12:00 - 14:00 Zajęcia plastyczno - techniczne 

(w pierwszym tygodniu tematem 

przewodnim będzie kultura 

chińska)

Czwartek 
1, 8, 22, 29 sierpień

12:00 - 14:00 Zajęcia plastyczno - techniczne 

(w pierwszym tygodniu tematem 

przewodnim będzie kultura 

chińska)

Piątek
2, 9, 16, 23, 30 sierpień

12:00 - 14:00 

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00 

Zajęcia taneczne

Zajęcia wokalne

Zajęcia artystyczne
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Muszą zdążyć przed  
pierwszym dzwonkiem

Ponad 300 tysięcy złotych wyda 
gmina Górno na remonty szkół 

. Większość prac ma być wykona-
nych przed końcem wakacji.

Dwa miesiące letniej przerwy w na-
uce to właściwie jedyny moment w roku, 
kiedy można wykonać większe remonty 
w szkołach. Nic więc dziwnego, że wła-
dze gminy oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych chcą wykorzystać ten mo-
ment do maksimum. W tym roku remon-
tów jest sporo. 

Wykonany zostanie remont kotłowni, 
piwnic i szatni w Zespole Szkół w Bęcz-
kowie. Naprawione zostaną posadzki  
w salach lekcyjnych. W planach jest 
także remont parkingu przy szkole. Na 
te prace władze gminy zamierzają prze-
znaczyć ponad 120 tysięcy złotych.

Poważne remonty rozpoczną się 
wkrótce w Zespole Szkół w Górnie. 

- Ogłosiliśmy przetarg na remont 
dachu. Trwa także remont mieszkania  

w budynku szkoły, w którym zamierza-
my od września uruchomić przedszkole 
dla 25 maluchów – mówi wójt Przemy-
sław Łysak. Wszystko to pochłonie bli-
sko sto tysięcy złotych.

W Skorzeszycach całkowicie odno-
wiona została elewacja budynku szkoły. 
Choć prace były kosztowne z kasy urzę-
du gminy wydano na ten cel zaledwie 9 
tysięcy złotych. Większość prac sfinan-
sował pragnący zachować anonimo-
wość sponsor.

Poważne prace budowlane trwają  
w szkole w Radlinie, gdzie pomieszcze-
nia po filii biblioteki są remontowane i 
przystosowywane do potrzeb mającego 
tam powstać od września przedszkola. 
O tym że powstanie tam taka placów-
ka pisaliśmy już we wcześniejszych 
numerach Głosu Górna. Przedszkole  
w Radlinie ma być alternatywą dla osób, 
których dzieci nie dostaną się Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie. 

Radlin nie został wybrany przypad-
kowo. Po pierwsze szkoła mieści się 
przy trasie krajowej, którą duża część 
mieszkańców gminy dojeżdża do pracy 
w Kielcach. Mieszczący się kilka kilome-
trów dalej Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Cedzynie odmówił w tym roku przyję-
cia do przedszkola czterdziestu dzieci. 
Liczymy, że przedszkole w Radlinie szyb-
ko się zapełni maluchami. Planujemy 
utworzyć tu przedszkole dwuoddziałowe 
dla około 50 dzieci – informuje Barbara 
Raczyńska, kierownik Samorządowego 
Zespołu Obsługi Szkół w Górnie.

Dostosowanie pomieszczeń w szkole 
w Radlinie na potrzeby przedszkola bę-
dzie kosztowało około 80 tysięcy złotych.

W sumie na remonty w szkołach wy-
danych z kasy urzędu zostanie ponad 
300 tysięcy złotych.

Oprócz tego praktycznie każda szko-
ła we własnym zakresie wykonuje drob-
ne naprawy.

W Skorzeszycach odnowiona została elewacja zewnętrzna 
budynku szkoły.

W Górnie oraz Radlinie ekipy budowlańców przystosowują szkolne pomieszczenia do potrzeb przedszkola.

Trwa budowa parkingu dla samochodów przez Zespołem 
Szkół w Bęczkowie.
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Ktoś zostawił beczki pełne odpadów z zakładu mechanicznego przy „iglo” w Krajnie.

Odbiór śmieci po nowemu,
ale ze starymi problemami

Sporo zmian przyniosła nowa 
ustawa o utrzymaniu porządku 

w gminach. Choć obowiązują nowe za-
sady, niektóre stare problemy zostały. 
Jakie? Choćby podrzucanie śmieci. 

Od 1 lipca to gmina jest zobowiązana 
do odbioru i zagospodarowania odpadów, 
które powstają w naszych gospodar-
stwach domowych. My za to zostaliśmy 
obarczeni opłatą nazywaną często podat-
kiem śmieciowym. 

- Wywozem odpadów zajmuje się firma 
Eko – Kwiat z Woli Jachowej. Śmieci od-
bierane są terminowo w pojemnikach lub 
foliowych workach – informuje zastępca 
wójta gminy Górno, Paweł Marwicki. 

Stawka od gospodarstwa jedno i dwu-
osobowego wynosi przy selektywnej 
zbiórce 6 złotych, a przy braku segregacji 
12 złotych. W przypadku zameldowania w 
domu trzech osób i więcej zapłacić trzeba 
8 złotych za śmieci segregowane lub 16 
złotych miesięcznie za niesegregowane.

Najważniejsza zmiana jest taka, że 
nie musimy już się martwić czy śmieci 
zmieszczą się nam w pojemniku dostar-
czonym przez firmę zbierającą odpady. 
Teraz bowiem wszystkie śmieci muszą 
być od nas zabrane. Wydawałoby się, że 
skoro płacimy tyle samo bez względu na 
ilość wytwarzanych śmieci skończy się 
wreszcie problem dzikich wysypisk i pod-
rzucania śmieci.

Niestety rzeczywistość okazała się 
nieco inna. W przepisach o utrzymaniu 
porządku w gminach powstała bowiem 
luka prawna. Ustawa bowiem dotyczy 
zwykłych mieszkańców. Nie obowiązuje 
natomiast przedsiębiorców: sklepikarzy, 
właścicieli zakładów produkcyjnych czy 
usługowych, warsztatów mechanicznych 
i tym podobnych. Przedsiębiorcy, tak 
jak dawniej muszą sami zadbać o to, by 

śmieci powstające w ich firmach trafiały 
na wysypisko.

- Muszą oni podpisać umowy z firma-
mi trudniącymi się tego typu działalnością  
i płacić im za wywóz odpadów – mówi wi-
cewójt Marwicki.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że 
nie może to być dowolna firma, lecz jedna 
z tych, które posiadają specjalne zezwo-
lenie na działalność na terenie gminy Gór-
no. Wykaz takich przedsiębiorstw można 
uzyskać w naszym urzędzie gminy.

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy 
mają podpisane umowy na wywóz śmieci, 
a odpady z ich firm zamiast na wysypisko 
śmieci trafiają do przydrożnych rowów.

Ostatnio obok pojemników na szkło 
makulaturę i folię (tak zwane iglo) ktoś 
postawił kilka beczek z odpadami praw-
dopodobnie z zakładu mechanicznego.  
W beczkach były między innymi zużyte 
filtry olejowe.

- Niestety za zebranie tych odpadów  
i dostarczenie na wysypisko zapłacimy 
my wszyscy. Nie wiemy czy stare filtry 
olejowe wyrzucił ktoś z naszych miesz-
kańców, czy może mieszkaniec innej gmi-
ny. Ważne jest by każdy kto widzi ludzi 
zaśmiecających naszą gminę zgłaszali to 
albo policji albo do urzędu – mówi wice-
wójt Paweł Marwicki.

Jest też kilka dobrych informacji. Po 
pierwsze Górno jest gminą gdzie stawki za 
odbiór śmieci są jednymi z najniższych w 
regionie. Sołtysi jako inkasenci dotarli już 
z dowodami wpłat do mieszkańców. Więk-
szość z nich uiściła opłatę śmieciową.

Po drugie, wkrótce rozstrzygnięty zo-
stanie przetarg na sprzątanie przystan-
ków i dzikich wysypisk na terenie gminy. 
Ponadto patrząc na bałagan przy zmia-
nie systemu odbioru śmieci w innych gmi-
nach, można stwierdzić że u nas proces 
ten odbył się bez większych zawirowań.

Odcinek „Automaniaka” jednego z najpopu-
larniejszych programów motoryzacyjnych 

w naszym kraju, emitowany w telewizji TVN Turbo 
kręcono w parku miniatur w Krajnie.

Ekipa TVN Turbo zjawiła się w parku rozrywki Sa-
bat 12 lipca. Budowle znajdujące się w parku minia-
tur posłużyły jako tło do testowanych samochodów, 
pochodzących z trzech różnych stron świata: Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec i Japonii. 

Park rozrywki i miniatur Sabat w Krajnie nie po raz 
pierwszy był scenografią telewizyjnego programu. 
Kilka miesięcy wcześniej odwiedził go Jarosław Kret, 
kręcąc tu swój program „Polska według Kreta”.

„Automaniak” z Krajna 
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