
Pierwsze miejsca we wszystkich 
konkursach zajęli reprezentan-

ci naszej gminy podczas „Trzeciego 
Ogólnopolskiego Zajazdu Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Licheniu. 

W konkursie kulinarnym skrzydełka 
zrobione przez panie z Koło Gospodyń 
Wiejskich w Leszczynach nie miały sobie 
równych. Czym jeszcze zachwyciliśmy 
jurorów?

Dwa miliony  
na przedszkola
Gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej na wczesną  
edukację najmłodszych mieszkańców naszej gminy

Pomoc rządu 
dla rolników!
Rolnicy, którzy ponieśli straty  

w wyniku gradobić, ulew i wi-
chur, które wystąpiły w tym roku na 
terenie naszej gminy mogą ubiegać 
się o rządową pomoc. Wnioski należy 
składać do końca września. 

W ramach rządowego programu po-
mocy dla rolników i producentów rolnych 
można między innymi dostać specjalny 
niskooprocentowany kredyt lub dopłatę 
obszarową na wznowienie produkcji.

Wnioski należy składać do końca 
września w Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.

Więcej informacji na ten temat  
w ARiMR, na stronie internetowej www.
gorno.pl oraz w pok. nr 3 urzędu w Górnie.
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Zdobyli 
wszystkie  
nagrody

Być może jeszcze w tym miesiącu poznamy wykonaw-
cę mostu objazdowego na Kakoniance w Woli Jachowej. 

Firmy zainteresowane budową tymczasowej przeprawy 
mogą składać oferty do końca września. Otwarcie mostu za-
planowano na 10 grudnia.

- Zorganizowałem szereg spotkań, by jak najszybciej 
mogła ruszyć budowa. Między innymi z mieszkańcami w 
sprawie odstąpienia gruntu pod inwestycję i ustalenia opłat 
dzierżawnych.  Decyzje leżące w mojej gestii wydawałem 
natychmiast. Cieszę się że wkrótce rozpocznie się budowa 
nowej przeprawy, bo jest ona bardzo ważna dla mieszkań-
ców - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

2 września nie rozpo-
częło działalności 

nowe przedszkole w Gór-
nie. Ruszy lada dzień. Jest 
jednak dobra wiadomość. 
Gmina na funkcjonowanie 
nowych przedszkoli zdo-
była prawie 2 mln zł.

Projekt „Twórczy Przed-
szkolak” opiewający na 
kwotę 1 938 771 zł finan-
sowany będzie z pieniędzy 
unijnych. W projekcie trwa-
jącym od września 2013 r. 
do czerwca 2015 r. uczest-
niczyć będzie 200 dzie-
ci z terenu naszej gminy.  
W Bęczkowie, Górnie, Krajnie, Leszczy-
nach, Skorzeszycach, Woli Jachowej 
powstaną Punkty Przedszkolne dla 25 
dzieci każdy, pracujące w dni robocze w 
godzinach 8-13, zaś w Radlinie zostanie 
utworzone gminne przedszkole, gdzie 
jeden 25-osobowy oddział pracował bę-
dzie w godzinach 6.30-16.30, zaś drugi 
także 25-osobowy w godzinach 8-13.

- Pragniemy, aby przez codzienną 
edukację przedszkolną dzieci nabyły 
wiedzę i umiejętność, które zaowocują  

w kolejnych etapach kształcenia - mówi 
Barbara Raczyńska, kierownik Samorzą-
dowego Zespołu Obsługi Szkół w Gór-
nie. - Dzieci realizowały będą podstawę 
programową wychowania przedszkolne-
go oraz uczestniczyły w dodatkowych 
zajęciach z angielskiego, umuzykalniają-
cych i warsztatach plastycznych. Ponad-
to odwiedzą Teatr Lalki i Aktora „ Kubuś” 
w Kielcach oraz Park Jurajski w Bałto-
wie. Dzieci potrzebujące wsparcia będą 
uczestniczyły w terapii logopedycznej  
i warsztatach pedagogicznych - dodaje. 

Hanna Pióro, wicedyrektor Zespołu Szkół w Górnie poka-
zuje piękną salę nowego przedszkola.

Nowy most jeszcze w tym roku

Wycięto drzewa w miejscu, gdzie powstanie most objazdowy.
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JUŻ NIE BĘDZIE PRZECIEKAŁ

Trwa remont dachu na budynku gimnazjum w Górnie. 
Blacha zostanie wymieniona na nową, stara choć mająca 
niespełna dziesięć lat była już mocno skorodowana.

Dekarze pracują już od kilku tygodni. Zdjęta została stara 
blacha, uzupełniono folię znajdującą się pod nią, wkrótce 
rozpocznie się montaż nowego pokrycia.

- Mimo iż dach powstał stosunkowo niedawno, bo  
w 2005 roku, blacha okazała się już mocno zardzewiała, 
dlatego trzeba ją wymienić – mówi Stanisław Niestój, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Górnie.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gimnazjum  
w Górnie będzie kosztowała około 90 tysięcy złotych. 

- Prace remontowe w żaden sposób nie reorganizują ży-
cia szkoły, nie są uciążliwe dla uczniów, bo wykonywane są 
na zewnątrz budynku – zapewnia dyrektor Niestój.

DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Jedni mówią na nią przeprowadzacz, inni „Pani Stop”. 
Dzięki niej dzieci mogą bezpiecznie przejść przez remon-
towany odcinek trasy krajowej nr 74 w Górnie. To jedna  
z czterech pań - pracownic interwencyjnych urzędu gminy.

Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo, Jednym 
pasem co chwilę raz w jedną, a raz w drugą stronę prze-
jeżdża sznur samochodów. Ich kierowcy często poirytowani 
długim staniem w korku przed światłami niezbyt uprzejmym 
wzrokiem patrzą na pieszych, próbujących w tym miejscu 
przejść przez jezdnię. 

Na szczęście dzieci, które na początku tego miesią-
ca rozpoczęły nowy rok szkolny nie zostały pozostawione 
same sobie. W pobliżu skrzyżowania trasy krajowej z drogą 
do Daleszyc i Krajna codziennie w godzinach od ósmej do 
piętnastej jest przeprowadzacz.

Osoba ubrana w odblaskową kamizelką oraz znak STOP 
pomaga dzieciom uczęszczającym do pobliskiej szkoły bez-
piecznie przejść przez ruchliwą drogę. 

Na to ludzie 
czekali od lat

Rozpoczęły się prace przy budowie odwodnienia Ce-
dzyny. Na tę inwestycję mieszkańcy miejscowości 

czekali kilka lat.
Przypomnijmy, budowa kanału zbierającego wody opadowe 

z drogi przez Cedzynę (dawnej trasy krajowej, dziś będącej 
drogą gminną) miała się rozpocząć już kilka lat temu. Prace 
nie ruszyły. Dlaczego? 

- Kwoty jakie firmy proponowały w pierwszym przetargu 
były wyższe od sumy jaką mogliśmy przeznaczyć na ten cel, 
dlatego przetarg trzeba było unieważnić – mówi Przemysław 
Łysak, wójt Górna.

Został już rozstrzygnięty przetarg, przekazano także plac 
budowy wykonawcy.

Kolektor burzowy o długości około 300 metrów wykona Za-
kład Instalacji Sanitarnych Świderska & Fałdziński z Kielc.

Prace budowlane już się rozpoczęły i mają się zakończyć 
do końca października. Kanał burzowy ma zbierać wodę z 
drogi i odprowadzać do Lubrzanki. Nie oznacza to jednak, że 
rzeka zostanie w jakiś sposób zanieczyszczona. Zanim woda 
trafi do rzeki, przepływając przez  specjalny osadnik i separa-
tor zostanie oczyszczona.

 Koszt inwestycji to 428 tysięcy złotych.
- Brak odwodnienia Cedzyny to zaniedbanie sprzed lat. 

Szkoda, że w czasie budowy drogi i chodników nikt nie pomy-
ślał o odwodnieniu - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Rozpoczęła się budowa tzw. odwodnienia Cedzyny.



GŁOS GÓRNA  •  nr  9 (13) •  WR ZESIEŃ 2013 3

Kilkadziesiąt osób przybyło na 
uroczyste oddanie do użytku 

chodników w Bęczkowie. - Dzięku-
jemy i prosimy o więcej – mówili do 
wójta Przemysława Łysaka mieszkań-
cy wsi.

Na symboliczne przecięcie wstę-
gi przybył starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, który otrzymał od wójta Górna 
grawerton z podziękowaniem za wkład 
w rozwój infrastruktury drogowej oraz  
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy. Przybył także Michał Go-
dowski, członek zarządu powiatu kielec-
kiego, wójt Przemysław Łysak wraz ze 
swoim zastępcą oraz radni powiatowi  
i gminni. Była też spora grupa mieszkań-
ców Bęczkowa.

- Cieszę się, że mimo różnych trud-
ności udało się wybudować te chodniki.  
W pobliżu jest szkoła, niebezpieczne 
skrzyżowanie. Dzięki tej inwestycji na 
pewno poprawi się bezpieczeństwo 
mieszkańców – mówił wójt Łysak.

Nie obyło się bez małego zgrzytu. 

Michał Godowski, członek zarządu 
powiatu, w swoim wystąpieniu dziękował 
radnym. Stwierdził, że chodniki są także 
ich zasługą, bo przeznaczyli pieniądze 
na budowę deptaka. 

- Chciałem ten temat skrzętnie pomi-
nąć, ale skoro pan go poruszył, to muszę 
powiedzieć, że w tym przypadku radnym 
z opozycyjnej większości nie ma za co 
dziękować, bo wbrew wcześniejszym po-
rozumieniom z powiatem nie dali pienię-
dzy na te chodniki. Musiałem je wywal-
czyć zaskarżając uchwałę rady gminy. 
Gdyby nie moja determinacja dziś byśmy 
tu nie byli – ripostował wójt Łysak.

Po symbolicznym przecięciu biało-
-czerwonej wstęgi padły słowa podzięko-
wania ze strony mieszkańców Bęczkowa. 
- Panie wójcie cieszymy się, że mamy te 
chodniki i prosimy o więcej – mówili.

W oryginalny sposób, bo wierszem 
podziękował także Bronisław Skowroń-
ski, kierownik zespołu Bęczkowianie. 
Ponieważ utwór ma aż 13 zwrotek zacy-
tujemy tylko jego fragmenty:

Bronisław Skowroński, recytuje wiersz.

Budują kolejne chodniki
Trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej  

w  miejscowości Leszczyny. Deptak o długości 800 
i szerokości 1,5 metra ma być gotowy przed końcem paź-
dziernika.

Budowa chodnika realizowana jest w ramach projektu przebu-
dowa drogi powiatowej Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny 
Kapitulne. Nowy deptak rozpocznie się w miejscu, gdzie kończy 
się stary - obok świetlicy wiejskiej w Leszczynach. 

- Umowa z wykonawcą, firmą Lech z Górna Perceli, zo-
stała podpisana 26 sierpnia. Zgodnie z umową prace powin-
ny zakończyć się przed końcem października - mówi Barbara 
Wołczyk, kierownik Referatu Budownictwa i Geodezji Urzędu 
Gminy Górno. Inwestycja została dofinansowana z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz przez Powiat 
Kielecki. Gmina poniesie około jedną czwartą kosztów budowy,  
całkowity koszt inwestycji to około 780 tys. zł. Obecnie trwa tak-
że budowa chodnika w Górnie wzdłuż trasy do Daleszyc.

Dziękowali i prosili o więcej

Symboliczną wstęgę przecina wójt Przemysław Łysak.

Wydarzenie historyczne 
w Bęczkowie dziś mamy
- w centryum wioski 
tak po latach 
chodnik jest oddany.

Ksiądz nasz proboszcz 
kropidełkiem chodniczek poświęcił
i do wędrówki bezpiecznej
wszystkich nas zachęcił

Czekaliśmy nań dość długo, 
gdyż problemy były
i przeszkody, i bariery 
nie raz ponad siły.

A że chodnik był potrzebny
dobrze się wiedziało
niemoc trwała przez lat wiele
- kasy brakowało.

Wreszcie władze nasze obie, 
powiatowa z gminną
wyraziły dobrą wolę 
zrobiły wieś inną (...)

Wszyscy wdzięczni dziś dziękują,
że ładniej, bezpieczniej
i wołają zgodnym głosem,
że chcą jeszcze więcej!

Rozpoczęły się prace przy budowie chodnika w Leszczynach.
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Od 1 stycznia 2012 roku weszły 
w życie zmiany w Ustawie  

o ochronie zwierząt, które m.in. dot. 
zwiększenia kary za znęcanie się nad 
zwierzęciem.

Poniżej prezentujemy najważniejsze 
zmiany:

1) zakaz sprzedaży psów na targowi-
skach i giełdach;

2) zakaz sprzedaży psów poza miej-
scami chowu i hodowli, zakaz prowadze-
nia nielegalnych hodowli, każda hodowla 
musi być zarejestrowana w związku ky-
nologicznym bądź w przypadku kotów  
w związku felinologicznym. Każde sprze-
dawane zwierze musi pochodzić z zare-

jestrowanej hodowli.
3) zakaz rozmnażania psów i kotów  

w celach handlowych (nie dotyczy ho-
dowli zwierząt zarejestrowanych w orga-
nizacjach, których statutem jest działal-
ność związana z hodowlą psów i kotów 
rasowych);

4) zabrania się też nabywania zwie-
rząt na targowiskach i poza miejscami 
chowu i hodowli;

5) zakaz przycinania psom uszu  
i ogonów; zakaz używania do pracy lub 
w celach sportowych zwierząt zbyt sta-
rych lub zbyt młodych;

6) zakaz narażania zwierząt gospo-
darskich i domowych na warunki atmos-

feryczne groźne dla ich zdrowia i życia; 
7) zakaz stałego trzymania psów na 
uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu 
krótszym niż 3 metry;

8) wprowadzenie obowiązku puszcza-
nia psów poza własnym terenem tylko  
z oznakowaniem umożliwiającym identy-
fikację właściciela;

9) zwiększenie kar więzienia do 3 lat 
za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia;

10) podniesienie wysokości nawiązki 
orzekanej przez sąd od sprawców prze-
stępstw przeciw zwierzętom na rzecz 
organizacji pro-zwierzęcych do 100 tys. 
zł. oraz wprowadzenie kary zakazu po-
siadania zwierzęcia do 10 lat.

Powstają nowe drogi
Niektóre zostały już wykonane, 

budowa innych dopiero się roz-
poczyna - kolejne drogowe inwesty-
cje w gminie Górno.

W poprzednim numerze informo-
waliśmy Państwa, że lada dzień ruszy 
remont drogi z Radlina do kościoła  
w Leszczynach. Prace już się zakoń-
czyły. Na całym odcinku trasy ułożony 
został nowy asfalt, wykonano chodnik 
od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 
do przystanku autobusowego. Gmina 
Górno na własny koszt przeprowadziła 
wydzielenie i scalenie gruntów potrzeb-
nych pod budowę drogi i rowów. Pozo-
stałe prace zostały wykonane na koszt 
samorządu województwa świętokrzy-
skiego.

ZA GMINNE PIENIĄDZE
Nowy asfalt został położony na dro-

dze w miejscowości Górno Parcele. 
Prace zakończyły się w pierwszej poło-
wie września. Na odcinku 400 metrów 
wzmocniono podbudowę istniejącej dro-
gi gruntowo-szutrowej, położono asfalt 
oraz wykonano odwodnienie. 

W czerwcu rozpoczęto remont rowów 
zniszczonych w czasie wiosennych ulew 
w miejscowości Krajno Łęki. Nakładem 
94 tysięcy złotych odbudowano rowy, wy-
czyszczono przepusty oraz wzmocniono 
skarpy na odcinku 1600 merów. Prace 
zakończyły się pod koniec sierpnia.

ZA RZĄDOWĄ DOTACJĘ
Ministerstwo administracji przyznało 

naszej gminie milion złotych na odbu-
dowę dróg po ulewach, które nawiedziły 
nas na przełomie maja i czerwca.

Za te pieniądze wykonane zostaną 
remonty w miejscowościach:

Krajno Łęki – odcinek 1700 metrów, 
Bęczków Komorniki - Podmąchocice na 
długości 3000 metrów oraz przebudowę 
drogi w Podmąchocicach na odcinku 

400 metrów.
Koszt wszystkich prac wyniesie  

w sumie 1,3 miliona złotych. Z czego 
tylko 300 tysięcy 
pochodzić będzie z 
kasy naszej gminy.

- 28 sierpnia 
podpisane zostały 
umowy z wykonaw-
cami. Prace obejmą 
przede wszystkim 
odbudowę rowów, 
wzmacnianie ich, 
czyszczenie prze-
pustów. Nowy asfalt 
zostanie położony  
w Podmąchocicach 
na odcinku 400 me-
trów oraz na grunto-
wym odcinku drogi 
w miejscowości 

Bęczków Komorniki. Na wykonanie ro-
bót, drogowcy mają czas do połowy 
października.

Drogowcy układają nowy asfalt na drodze z Radlina do Leszczyn.

Nową drogę asfaltową wykonano w miejscowości Górno Parcele.

Zwierzęta czują tak samo jak my!
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Występy zespołów ludowych,  
spektakl Teatrzyku CDN, licz-

ne gry, zabawy oraz konkursy dla 
dzieci. To tylko niektóre atrakcje fe-
stynu integracyjnego w Woli Jacho-
wej. Gwiazdą imprezy był zespół Po-
wer Play.

Starsi świetnie bawili się przy wystę-
pach kapel ludowych oraz Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Dla młodszych przygoto-
wano szereg konkursów z atrakcyjnymi 
nagrodami. Jak co roku przeprowadzono 
zbiórkę krwi zorganizowaną przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Gminy Górno 
oraz Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa.

W imprezie trawiącej do późnych go-
dzin wieczornych wzięły udział tłumy 
mieszkańców naszej gminy. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Power Play, który 
zaprezentował swoje największe hity 
oraz najnowsze utwory.

- Cieszymy się, że przyszliśmy na tę 
imprezę. Nie sądziliśmy, że będzie aż 
tak fajnie - usłyszeliśmy od grupy mło-
dzieży wracającej z festynu w Woli Ja-
chowej do domu.

Festyn integracyjny odbył się zamiast 
tegorocznych dożynek. Wójt gminy Gór-
no Przemysław Łysak odwołał święto 
plonów z powodu gradobić i ulew, które 
nawiedziły naszą gminę na przełomie 
maja i czerwca.

Zamiast gminnych dożynek

Spektakl „Południce” Teatrzyku CDN z Woli Jachowej.

W czasie festynu można było oddać krew - na zdjęciu Krzysz-
tof Mańka wiceprezes SPGG.

Można było podziwiać występy zespołów ludowych. Na dużym zdjęciu Bęczkowianie, 
na małym występ zespołu złożonego z uczniów i absolwentów gimnazjum w Górnie.

Gwiazdą imprezy był zespół Power Play.

Dla najmłodszych przygotowano liczne konkursy z atrakcyjny-
mi nagrodami. Na zdjęciu konkurs prowadzi Wiesław Kaleta.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zadanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności aktywizacja
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Każdy rodzic wie, jak trudną dro-
gą jest wychowanie swoich po-

ciech. Z pomocą, informacją i wska-
zówkami dla całych rodzin wystąpił 
Urząd Gminy Górno, organizując na 
terenie gminy, w niedzielne popołu-
dnie 15 września marsz nordic wal-
king pn. „Trudna droga wychowania”. 

Marsz miał na celu m.in. pokaza-
nie właściwych wzorców relacji między 
dziećmi a rodzicami, w trakcie wspólne-
go spędzania wolnego czasu na zasa-
dzie aktywności. Był jednym z działań 
realizowanego przez Gminę Górno pro-
jektu pn. „My wobec przemocy”. Pro-
gram współfinansowany jest ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego w Tworzeniu Systemu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Zainteresowanie uczestnictwem 
w wydarzeniu było bardzo duże. Zgłosiło 
się ponad 100 osób. W ramach projektu 
zakupiono 100 par kijków nordic walking, 
które rozdano uczestnikom na własność 
wraz z czapeczką i wodą na drogę. Nie 
przeszkodziło to chętnym, ponieważ 
spora grupa osób, która nie zmieści-
ła się w limitowanej setce, stawiła się 
w Gminnym Ośrodku Kultury z własnym 
sprzętem do wędrowania. 

Przed wymarszem pan Jacek Tar-
nowski, wicemistrz Polski nordic walking 
udzielił grupie instruktażu prawidłowego 
chodzenia z kijkami oraz przeprowa-
dził rozgrzewkę. W trakcie marszu wo-
kół góry Strużna cały czas zapoznawał 
z technikami chodzenia.

Dodatkowo na wyznaczonym szla-
ku organizatorzy przewidzieli krótkie 
postoje przy specjalnie przygotowa-

nych drogowskazach, gdzie odbywały 
się dyskusje z pedagogami szkolnymi 
udzielającymi cennych wskazówek doty-
czących m.in. budowania silnej i trwałej 
więzi rodziców ze swoimi dziećmi. Dla 
urzeczywistnienia przesłań pedagogicz-
nych uczniowie odegrali scenki z naj-
częściej popełnianymi przez rodziców 
błędami wychowawczymi. Dla utrwa-
lenia wiadomości wydano także bro-
szurkę pt.: „Jak być dobrym rodzicem”, 
którą każdy mógł zabrać do domu. Nad 
bezpieczeństwem uczestników na trasie 
marszu czuwali funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Daleszycach. 

Metą końcową 5 kilometrowej tra-
sy marszu był Gminny Ośrodek Kultury 
w Krajnie, gdzie ze sceny akompania-
mentem i śpiewem powitał ich młodzie-
żowy zespół Crazy Melodies. Ze swoim 
debiutanckim występem zaprezentowała 
się grupa taneczna „Dancing Stars” – 
obie formacje prowadzi i szkoli Katarzy-
na Dziekańska starszy kustosz Bibliote-
ki Publicznej w Krajnie, zaś uczniowie 
z Zespołu Szkół w Krajnie przedstawili 
humorystyczny skecz pt.: „Paweł i Ga-
weł”.

Kolejnym z zaplanowanych punktów 
imprezy było ogłoszenie wyników kon-
kursu plastycznego pn.: „Rodzic z kla-
są”. Atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy 
lokaty w kategoriach: szkół podstawo-
wych i gimnazjów wręczał wójt gminy 
Górno Przemysław Łysak, który rów-
nież aktywnie uczestniczył w marszu. 
Wszystkie osoby biorące udział w kon-
kursie plastycznym otrzymały nagrody 
pocieszenia.

Po aktywnie spędzonym dniu ko-
niecznie trzeba było uzupełnić energię, 
o co także zadbali organizatorzy wyda-

rzenia. Miły i pełen atrakcji dzień, który 
przyniósł uczestnikom marszu wiele ra-
dości, ale i nowej, niezbędnej w wycho-
waniu młodych ludzi wiedzy, zakończyło 
wspólne grillowanie i słodki poczęstu-
nek.

Zorganizowanie marszu nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania przedsta-
wicieli instytucji działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w gminie 
Górno, tj.: Komisariatu Policji w Dale-
szycach, Zespołu Interdyscyplinarne-
go w Górnie, GOPS w Górnie, GKRPA 
w Górnie, Koła Gospodyń Wiejskich 
z Krajna, GOK w Krajnie, pedagogów ze 
szkól z terenu gminy Górno – wszystkim 
bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc 
i poświęcony czas. /UG Górno/

Marsz wychowawczy

We wspólnej wyprawie wzięło udział sto osób. Szły dzieci, rodzice, a nawet dzied-
kowie. Na zdjęciu: uczestnicy marszu w drodze na górę Stróżna.

Marta Piekacz z jednym z wielu drogo-
wskazów na trasie marszu.

Filip Tomczyk zwycięzca konkursu pla-
stycznego odbiera nagrodę od wójta 
Przemysława Łysaka.

Projektu współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Programu Osłonowego „Wspie-
ranie Jednostek Samorządu Terytorialne-
go w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie”
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Pierwsze miejsca we wszystkich 
konkursach zajęli reprezentan-

ci naszej gminy podczas „Trzeciego 
Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Licheniu. 

W konkursie kulinarnym skrzydeł-
ka zrobione przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Leszczynach nie miały 
sobie równych. Jurorzy bezapelacyjnie 
przyznali tej potrawie pierwsze miejsce.  
W tym konkursie wystartowały także pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli 
Jachowej, które przygotowały faszerowa-
nego kurczaka. Choć nie zwyciężyły nie 
miały powodów do rozpaczania, bowiem 
w konkursie rękodzieła artystycznego pa-
nie z Woli Jachowej ex aequo z dwoma 
innymi kołami zajęły pierwsze miejsce. 

Występy sceniczne także nie mogły 
się odbyć bez udziału naszych zespołów. 
Wraz z innymi zespołami z Polski zapre-
zentowały swoje umiejętności Górnianec-
ki i Bęczkoianie.

W tym przypadku jurorzy nie przyznali 
klasycznie pierwszego drugiego i trze-
ciego miejsca. Możemy jednak mówić  
o kolejnym sukcesie, bowiem jako jedyne 
wyróżnione w tym konkursie zostały na-
sze Górnianecki.

Zjazd który odbywał się w takim miej-
scu jak Licheń nie mógł się obyć bez 
elementów pielgrzymkowych. Podczas 
drugiego dnia zjazdu cała stuosobowa 
grupa reprezentująca naszą gminę prze-
szła w korowodzie do Bazyliki w Licheniu  

gdzie w samo południe uczestniczyła  
w niedzielnej sumie, biorąc w niej czynny 
udział. 

Krystyna Mochocka, kierowniczka 
Górnianecek czytała modlitwę wier-
nych gwarą świętokrzyską. Modlitwę tą 
wcześniej na język naszych prapradzia-
dów  przetłumaczyła Ewa Siudajewska  
z Bęczkowa.

Na zakończenie zjazdu wszyscy 
uczestnicy modlili się przed pomnikiem 
Jana Pawła II w Licheniu, wspólnie od-

śpiewali także „Barkę” - ulubioną pieśń 
Papieża-Polaka.

Oprócz pań z Kół Gospodyń Wiejskich 
w wyjeździe do Lichenia wzięli udział 
sołtysi, radni, pracownicy urzędu gminy 
i SZOS, „Górnianecki”, „Bęczkowianie”, 
oraz wójt gminy Górno z żoną.

Transport zapewnił Gminny Ośrodek 
Kultury w Górnie. Pozostałe koszty wy-
jazdu ponieśli jego uczestnicy. Wszyscy 
wracali szczęśliwi planując już, że za rok 
także pojadą do Lichenia.

Pamiątkowe zdjęcie reprezentacji gminy Górno podczas pobytu w Licheniu.

Ogłoszona przez prezydenta Polski akcja Narodowe-
go Czytania spotkała się z dużym odzewem w na-

szym regionie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie wraz z filiami w Ra-

dlinie, Krajnie i Woli Jachowej w ramach współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury i szkołami z terenu gminy, zorganizo-
wały w swoich siedzibach spotkania z dziećmi, młodzieżą i 
starszymi, podczas których zaprezentowano najpopularniejsze 
utwory Aleksandra Fredry. 

Czytelnicy, uczniowie klasy II  Szkoły Podstawowej w Gór-
nie, którzy wraz z nauczycielami: Panią Teresą Murawską  
i Panią Ewą Stępniak, odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Górnie, mieli niecodzienną okazję do posłuchania utworów 
poety w wykonaniu zastępcy wójta Gminy Górno, Pawła Mar-
wickiego oraz pani kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Jo-
anny Winiarskiej i innych zaproszonych gości. Chociaż język, 
którym pisał Fredro nie należy do łatwych, to dzięki pomocy 
dorosłych, dzieci z ogromną przyjemnością i bystrością odga-
dywały przesłania poety.

Także każda z filii zorganizowała akcję Narodowego Czyta-
nia w swojej siedzibie i nie tylko. 

 W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Radlinie spotkanie 
z bajkami Aleksandra Fredry odbyło się w sobotni poranek,  
a lektorami były panie Agnieszka Szostak i Jolanta Gałkiewicz, 
a także grupa absolwentów Szkoły Podstawowej w Radlinie.

Całe Górno czytało utwory Fredry

Zgarnęli wszystkie nagrody

Wspólne czytanie utworów Aleksandra Fredry  w Filii Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Woli Jachowej rozpoczęli uczniowie 
kl. V  już 6 września  w samo południe. 

Uczniowie chętnie czytali wiersze dla dzieci, bajki, przepla-
tane cytatami autora. W sobotę 7 września  w lokalu biblioteki,  
przy kawie i ciastku, na wspólnym czytaniu  zgromadziła się 
kolejna grupa czytelników.

Narodowe Czytanie w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krajnie przebiegało w kilku etapach. Utwory Aleksandra 
Fredry czytano wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie, m.in. 
na placu zabaw, w przedszkolu, w szkołach, na boiskach 
sportowych, w domach mieszkańców wsi oraz w siedzibie bi-
blioteki. 

Dzieła znanego poety czytały: emerytowana dyrektor szko-
ły w Krajnie pani Janina Lach oraz nauczycielki Ewa Lach i Bo-
żena Stępnik. Czytelnicy biblioteki - Klaudia Lubowicka, Julia 
Zając i Michał Zdoliński odegrali scenkę Paweł i Gaweł, a Pa-
trycja Mańkus i Kamila Obara przedstawiły zabawny fragment 
Zemsty i trzeba przyznać, że aktorzy zagrali świetnie swoje 
role, za co dostali gromkie brawa od rozbawionej widowni.

We wszystkich placówkach bibliotecznych ogłoszono kon-
kursy związane z jubileuszem Aleksandra Fredry – Aleksander 
Fredro dzieciom, konkurs na laurkę urodzinową dla poety, zna-
jomość utworów autora itp.

Każde ze spotkań zakończono słodkim poczęstunkiem.
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Nasz uczeń 
rekordzistą!

Zmieniono harmonogram wywozu śmieci!

MIEJSCOWOŚĆ Krajno Cedzyna, 
Leszczyny

Bęczków
Podmąchocice

Wola Jachowa, 
Skorzeszyce

Górno Rdalin, Górno-Zawada, 
Górno-Osiedle

wrzesień 11 17 10 6 20 23
październik 9 15 8 4 23 22
listopad 14  19 13 8 22 22
grudzień 11 17 10 6 16 24

Uwaga. W tym miesiącu wprowa-
dzono zmiany w harmonogra-

mie wywozu śmieci w naszej gminie.
 W inne dni odbierane będą nieczy-

stości od mieszkańców miejscowości: 
Górno, Górno-Zawada, Górno-Osiedla 
oraz Radlin. 

W pozostałych miejscowościach 

śmieci będą odbierane w tych samych 
dniach co do tej pory. Niżej publikujemy 
szczegółowy plan odbioru śmieci w po-
szczególnych miejscowościach.

Nie można kalać 
własnego gniazda

Po raz kolejny Andrzej Michalski, 
radny powiatowy, na łamach 

pisma wydawanego przez Starostwo  
krytykuje naszą gminę i działania po-
dejmowane przez jej władzę. Nie by-
łoby w tym nic złego, gdyby w swych 
artykułach podawał prawdziwe infor-
macje. Niestety tak nie jest. 

W marcowym wydaniu Kalejdoskopu 
Powiatu Kieleckiego radny Andrzej Mi-
chalski pisze:

6 marca 2013 roku w TVP Info ukazał 
się program pt. „Poczekają na bezpiecz-
ną drogę”. W tym programie wystąpił 
urzędnik reprezentujący gminę Górno, 
który spokojnie stwierdził, że chodzi o 
brak pieniędzy. (...)

W 2012 roku chodnik w Bęczkowie 
mógł powstać. Jednak tego nie zrobiono 
i z nieznanych mi przyczyn wójt gminy 
Górno przejął pod zarząd drogę powiato-
wą nr 0319T Bęczków – Krajno Zagórze 
na odcinku od km 0+259 do km 0+815. 
15.01.2013 okazało się, że gmina Górno 
wystąpiła o dofinansowanie tej inwesty-
cji z NPPDL, ale nie otrzymała środków 
finansowych, ponieważ wniosek „nie był 
dobrze uzasadniony, nie wskazywał na 
te elementy, które są istotne chociażby 
w zakresie bezpieczeństwa czy połącze-
nia drogi z instytucjami użyteczności pu-
blicznej”.

To, że wypowiedziałem się spokojnie 
przed kamerą nie znaczy, że zostawi-
łem ten temat. Uważam, że nie trzeba 
działać nerwowo tylko skutecznie. Nie 
mięliśmy wystarczających środków w bu-
dżecie ponieważ większość opozycyjna 
radnych gminnych przeniosła je na inne 
cele. Jednak zaskarżyłem tą uchwałę i 
przed organami Regionalnej Izby Obra-
chunkowej „wysądziłem” i odzyskałem 
pieniądze na tę inwestycję. Otrzymali-
śmy również środki finansowe z NPPDL 

tzw. „unijne” Tak się składa, że w tym 
roku chodniki w Bęczkowie powstały, co 
najdobitniej pokazuje, że radny Michalski 
zbyt śpieszył się z nieprawdziwą krytyką.

We wrześniowym numerze Kalejdo-
skopu Powiatu Kieleckiego radny znów 
krytycznie wypowiedział się na temat 
naszej gminy. Winą za to, że w czasie te-
gorocznych wakacji obowiązywał zakaz 
kąpieli w zalewie w Cedzynie (w wodzie 
wykryto nadmierną ilość bakterii E.Coli) 
obarczył władze Górna. 

„Brak oczyszczalni ma negatywny 
wpływ nie tylko na tereny rekreacyjne 
nad Zalewem w Cedzynie, ale również 
na czystość wód powierzchniowych i 
podziemnych, jak również czystość przy-
drożnych rowów oraz lokalnych rzek i ich 
zlewisk” - pisze radny Michalski.

Informuję radnego, który jest już rad-
nym kolejną kadencję i powinien takie 
rzeczy wiedzieć, że właśnie w Cedzynie 
funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. 

Oczyszczalni ścieków nie ma nato-
miast inna gmina, do której należy poło-
wa zalewu, ale radny Michalski już o tym 
nie wspomniał, być może dlatego, że jej 
wójtem jest człowiek z tej samej opcji po-
litycznej – Prawa i Sprawiedliwości.

Od Pana radnego oczekiwałbym by 
pisał prawdę, by nie kierowała nim poli-
tyka (ja nie należę do żadnej partii) oraz 
by pomógł w rozwiązaniu problemów, któ-
rych rozstrzygnięcie leży w gestii władz 
powiatu, czyli w jego gestii. Na przykład w 
budowie chodnika i odwodnienia drogi po-
wiatowej w Krajnie Drugim – Południowa. 
Jest to o tyle istotne, iż w Krajnie Drugim 
– Łęki wyremontowaliśmy, przy wsparciu 
środków rządowych, drogę gminną i na-
turalnym byłoby przystosowanie do niej 
wspomnianej drogi powiatowej.

Przemysław Łysak
wójt gminy Górno

Aleksander Czaplarsk na podium w Łodzi.

Aleksandr Czaplarski, dyskobol 
z Woli Jachowej pobił rekord 

województwa podczas Zawodów Ma-
kroregionu w Łodzi. Tymsamym zna-
lazł się na trzecim miejscu w rzucie 
dyskiem w ogólnopolskich tabelach 
klasyfikacyjnych młodzików.

Aleksander Czaplarski jest uczniem 
Zespołu Szkół w Woli Jachowej, od 
dwóch lat także zawodnikiem Kieleckie-
go Klubu Lekkoatletycznego.

14 września podczas zawodów Ma-
kroregionu w Łodzi uzyskał rekord wo-
jewództwa dla 15-latków w rzucie dys-
kiem (1 kg). Jego wynik to 57,75 m. Olek 
wielokrotnie reprezentuje Szkołę oraz 
swój klub na zawodach sportowych, tre-
nując pod okiem trenera – Grzegorza 
Furmanka i nauczyciela wychowania fi-
zycznego – Tomasza Krzyśka. 

Jest kilkakrotnym mistrzem woje-
wództwa i dwukrotnym mistrzostwo ma-
kroregionu. 28-30 września będzie nas 
reprezentować na Małym Memoriale im. 
Janusza Kusocińskiego w Radomiu. 


