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Nowy podział gminy
Na piętnaście jednomandatowych 

okręgów wyborczych została po-
dzielona gmina Górno. Decyzję w tej 
sprawie podjęli nasi radni. Zmiany 
są podyktowane wprowadzeniem 
nowych przepisów w kodeksie wy
borczym.

Zgodnie z nowymi przepisami wszyst-
kie gminy wiejskie w naszym kraju mają 
być podzielone na jednomandatowe 
okręgi wyborcze. Mieszkańcy podczas 
wyborów nie będą już tak jak do tej pory 
mogli głosować na kilku kandydatów  
a tylko na jednego. Każdy okręg będzie 
miał jednego przedstawiciela w radzie 
gminy. Radni podjęli uchwałę, którą 
podzielili gminę na 15 okręgów wybor-
czych. Ich decyzja została zaakceptowa-
na przez komisarza wyborczego.

– Skład naszej rady został ustalo-
ny przez wojewodę na piętnaście osób 
dlatego też musieliśmy podzielić gminę 
na 15 okręgów. Zasada jest taka że tam 
gdzie jest to możliwe okręgi powinny się 
pokrywać z sołectwami, a każdy powi-
nien mieć taką samą, a przynajmniej 
podobną liczbę mieszkańców – mówi 
Jacek Piróg, sekretarz gminy Górno.

Trzy okręgi pokrywają się z granica-
mi sołectw. Są to: Cedzyna, Leszczyny, 
oraz Górno Parcele.

Kolejne dwa okręgi powstały z po-
łączenia sołectw. Jeden tworzą Krajno 
Parcele i Krajno Drugie, drugi okręg po-

wstał po połączeniu Krajna Pierwszego  
i Krajna Zagórza.

W pozostałych sołectwach stworzono 
po dwa okręgi wyborcze. I tak w Radli-
nie granica między okręgami przebiega 
w drodze Radlin-Niestachów. 

W górnie granicą okręgów jest trasa 
Górno – Daleszyce, w Skorzeszycach  
i Woli Jachowej granicami okręgów jest 
droga krajowa nr 74 Kielce-Opatów.  

Z kolei Bęczków został podzielony na 
dwa okręgi wyborcze i granicą jest dro-
ga koło szkoły i kościoła. W skład okrę-
gu zachodniego wchodzi także całe so-
łectwo Podmąchocice.

– Te zmiany sprawiają, że każdy z okrę-
gów będzie miał swojego przedstawiciela 
w Radzie Gminy, a ludzie idąc do wybo-
rów będą oddawali głos tylko na jednego 
kandydata – wyjaśnia sekretarz Piróg.

Dostaniemy więcej  
pieniędzy na drogi

Bus dla 
szkoły

Nie trzydzieści, a pięćdziesiąt pro-
cent dofinansowania dostaniemy 

na remonty dróg w Górnie, Bęczko-
wie i Leszczynach w ramach Naro
dowego  Programu Przebudowy Dróg  
Lokalnych.

W poprzednim wydaniu Głosu Gór-
na informowaliśmy Państwa o tym,  
że na ogłoszonej przez wojewodę liście 
rankingowej wniosków o dofinansowanie 
działań w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych znala-
zły się dwie inwestycje, które będą reali-
zowane na terenie naszej gminy.

Pierwsza to „Wzmocnienie nawierzchni 
drogi powiatowej Górno-Daleszyce-Borków 
wraz z budową chodników w miejscowo-
ściach Górno i Daleszyce (wspólna inwesty-
cja Powiatu Kieleckiego oraz gmin: Górno  
i Daleszyce). 

Druga inwestycja, która zna-
lazła się na liście rankingowej to: 
„Przebudowa dróg powiatowych 

Bęczków – Krajno-Zagórze oraz 
Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – 
Bieliny Kapitulne na terenie gminy Górno”  
w miejscowościach Bęczków i Leszczy-
ny (wspólna inwestycja Powiatu Kielec-
kiego i gminy Górno).

Początkowo szacowano, że z gmin-
nej kasy na te inwestycje trzeba będzie 
przeznaczyć łącznie 1,8 miliona złotych. 
Okazało się jednak, że zwiększone zo-
stało dofinansowanie rządowe na ten cel 
z 30 do 50 procent.

– To świetna informacja. Dzięki temu 
na remonty dróg w ramach tak zwanych 
Schetynówek wydamy kilkaset tysięcy 
złotych mniej – mówi Przemysław Łysak, 
wójt Górna.

Przebudowa obu tras ma się rozpo-
cząć na początku przyszłego roku.

Prace drogowe oprócz wykonania no-
wych nawierzchni asfaltowych obejmą 
także budowę chodników i wykonanie 
odwodnień.

Dziewięcioosobowy samochód 
przy   stosowany do przewożenia 

osób niepełnosprawnych zostanie 
zakupiony dla szkoły integracyjnej 
w Leszczynach.

We wrześniu w Leszczynach zaczę-
ła działać szkoła integracyjna, czyli taka 
w której uczą się dzieci niepełnospraw-
ne z tymi w pełni sprawnymi. Placówka 
jednak nie ma własnego samochodu, 
którym mogłaby zapewnić dojazd swoim 
uczniom. Wkrótce ma się to zmienić.

Gminni urzędnicy złożyli wniosek do 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych o dofinanso-
wanie zakupu auta typu bus dla szkoły.

– Mamy decyzję, że dostaniemy na 
ten cel kwotę 77 tysięcy złotych – mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. 
Samochód będzie dużą pomocą dla 
szkoły, uczniów oraz rodziców. Przetarg 
na zakup pojazdu zostanie ogłoszony na 
początku nowego roku.

W trosce
o zdrowie

Nowy aparat ultrasonograficzny zostanie zakupiony do 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie. Urządzenie ma 

trafić do przychodni jeszcze w tym roku. 
Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie jest doskonałym przy-

kładem na to, że nie trzeba prywatyzować przychodni by te 
prawidłowo funkcjonowały, świadczyły wysokiej jakości usługi 
medyczne, a pacjenci oraz lekarze i pielęgniarki mieli zapew-
nione właściwe warunki.

JAKO JEDEN Z PIERWSZYCH 
W NASZYM WOJEWÓDZTWIE
W ciągu ostatnich lat przychodnie w naszej gminie zostały 

wyremontowane. Dysponują potrzebnym sprzętem. 
Ośrodek w Górnie był jednym z pierwszych w województwie 

świętokrzyskim, w którym wykonywano badania USG. Nieste-
ty od 2000 roku urządzenie się zestarzało, a jego możliwości 
są mniejsze od tych oferowanych przez obecnie produkowane 
aparaty.

Dlatego kilka tygodni temu dyrekcja Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Górnie wystąpiła z wnioskiem do władz gminy by 
zysk, który udało się wypracować w tym roku przychodniom 
przeznaczyć na zakup nowego ultrasonografu. 

Rada gminy podczas ostatniej sesji zgodziła się na takie 
rozwiązanie.

SZYBKA DIAGNOSTYKA 
I SKUTECZNE LECZENIE
– Trudno było podjąć inną decyzję, nowy sprzęt to uła-

twienie pracy lekarzom oraz szybsza diagnostyka, a tym 
samym możliwość szybkiego i skutecznego leczenia miesz-
kańców gminy – mówi Przemysław Łysak, wójt Górna. 
Chwali jednocześnie dyrekcję ZOZ za właściwe kierowanie 
przychodniami.

Alfreda Zawierucha-Rubak, dyrektor Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Górnie podkreśla, że właściwy rozwój kierowa-
nej przez nią placówki możliwy jest dzięki dobrej współpracy 
z wójtem.

W PRZYSZŁYM ROKU KOLEJNE ZAKUPY
Nowy ultrasonograf ma pojawić się w ośrodku w Górnie 

jeszcze w tym roku. 
– To będzie urządzenie do badania jamy brzusznej. W przy-

szłości planujemy zakupić do niego jeszcze sondę Dopplera 
do badania drożności żył oraz sondę liniową do badania sta-
wów, tarczycy oraz gruczołu piersiowego – informuje dyrektor 
Alfreda Zawierucha-Rubak.

Wyróżnieni za... 
innowacyjność!

Tytuły „Lider innowacyjności w szkole” dostali nasi pe-
dagodzy, a wójt Przemysław Łysak specjalne podzięko-

wanie za udział w projekcie mającym na celu stworzenie 
nowatorskiego programu motywowania nauczycieli.

Projekt „Efektywny Nauczyciel” realizują wszystkie szko-
ły Gminy Górno. Projekt, na który dofinansowanie otrzymał 
Świętokrzyski Kurator Oświaty o unikatowym w skali kra-
ju, innowacyjnym charakterze. W jego ramach został stwo-
rzony system motywowania do innowacyjności nauczycieli  
w zakresie tworzenia nowoczesnych programów, metod, 
technik i narzędzi nauczania. System ten będzie zakładał 
współpracę dyrektorów szkół, organów prowadzących szko-
ły, wizytatorów Kuratorium Oświaty i metodyków nauczania  
w zakresie motywowania nauczycieli do podejmowania dzia-
łań mających na celu stworzenie; programów, narzędzi, metod  
i form nauczania. Projekt trwa od marca 2010 i zakończy się 
31 grudnia tego roku. Uczestniczyło w nim pięć samorządów: 
Miasto i Gmina Staszów, Daleszyce, Sędziszów oraz gminy: 
Górno i Morawica. 50 szkół w tych gminach wyposażonych 
zostało między innymi w tablice interaktywne, laptopy i rzutni-
ki, 120 nauczycieli i dyrektorów uczestniczyło w szkoleniowym 
wyjeździe do Finlandii. Około 20 nauczycieli otrzymało statuet-
ki i certyfikaty „Lider innowacyjności w szkole”.  /BR/

Wójt Przemysław Łysak z podziękowaniem od Małgorzaty 
Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i koordynatora 
programu Anny Michalskiej.

Dokument mówiący o możliwościach wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii na terenie naszej gminy 
otrzymaliśmy za darmo od Świętokrzyskiego Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii.

– W ubiegłym roku przystąpiliśmy jako gmina do klastra 
energetycznego, który kierowany jest przez Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Po niecałym roku 
mamy z tego pierwsze korzyści – mówi Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno.

Chodzi o dokument o nazwie „Analiza eko-energetyczna 
gminy Górno”. Wskazuje on jakie istnieją na naszym terenie 
możliwości pozyskiwania tak zwanej białej energii: z wiatru, 
słońca, czy biomasy. Wskazuje także fundusze, z których 
można pozyskać pieniądze na inwestycje związane z odna-
wialnymi źródłami energii.

– Dokument dostaliśmy za darmo, choć normalnie za takie-
opracowanie trzeba zapłacić około 10 tysięcy złotych – mówi 
wójt Przemysław Łysak. 

Darmowa analiza
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Cykl zajęć pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych realizowanych w ramach 

projektu „Uczymy się dla lepszej 
przyszłości” odbywa się w Szko-
le Podstawowej im. S. Żeromskiego  
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym  
w Cedzynie.

Dzięki środkom pozyskanym z Unii  
Europejskiej  szkoła realizuje 2-letni pro-
jekt obejmujący wsparcie uczniów klas 
I-VI w zakresie doskonalenia różnych 
kompetencji, między innymi: językowych, 
matematycznych, informatycznych i spo-
łecznych. Dzieci w miarę potrzeb zosta-

Czy będziemy drugim Koniako-
wem? Niewykluczone, że tak. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Jachowej uczą się szydełko-
wania od polskich mistrzyń robótek 
ręcznych.

Dzięki Europejskiemu Funduszowi 
Społecznemu mieszkanki gminy Górno 
poszerzają swoją wiedzę oraz nabywają 
nowe umiejętności w zakresie gotowa-
nia, śpiewu oraz rękodzieła artystycz-
nego. Wszystko dzięki warsztatom reali-
zowanym w ramach projektu  „Uczymy 
się przez całe życie – edukacja w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej”.

Projekt zakłada realizację trzech blo-
ków warsztatowych: edukacja kulinarna 
„W krainie świętokrzyskich smaków”, 
warsztaty rękodzieła artystycznego „Po 
nitce do kłębka”, oraz  edukację wokalną 
„Na ludową nutę”.

Projekt zakłada także wyjazdy edu-
kacyjne. Jeden z nich już się odbył. 
Szesnaście pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Woli Jachowej pojechało do Ko-
niakowa, by uczyć się rękodzieła arty-
stycznego od osób, których koronkowe 
cuda zasłynęły w całym naszym kraju. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej uczyły się szydełkoania w Koniakowie.

Uczą się od mistrzów

To wszystko dla ich lepszej przyszłości

Starsi uczniowie z klas IVVI zobaczyli między innymi zamek 
w Sandomierzu.

Uczniowie z klas IIII zwiedzili między innymi skansen w pod-
kieleckiej Tokarni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO

Były także w Istebnej, gdzie w Gminnym 
Centrum Kultury uczyły się szyć góral-

skie kierpce. Zwiedziły także Cieszyń-
ską starówkę oraz Wisłę.

ły również objęte fachową opieką logo-
pedyczną i terapeutyczną. W okresie 
od września do grudnia 2012 r.  zostało 
zrealizowanych 456 godzin zajęć po-
zalekcyjnych oraz 3 wyjazdy tematycz-
ne: „Tokarnia, Chęciny i Jaskinia Raj”  
dla uczniów klas I-III oraz „Sandomierz” 
i  „Muzeum Narodowe” w Kielcach dla 

uczniów klas IV-VI. Na półmetku, tj. w lipcu 
2012 r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli   
w 5-cio dniowym wyjeździe tematycznym 
do Pienińskiego Parku Narodowego. 

Projekt współfinansowany jest ze 
środ  ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

/ZSP w Cedzynie/

Po dwóch latach rządów
Dokładnie 13 grudnia minęły dwa 

lata od chwili, gdy funkcję wójta 
Górna objął Przemysław Łysak. Na 
półmetku kadencji pytamy o wyniki 
jego pracy.

*Jak wyglądał początek Pańskiej ka-
dencji?

– Gmina była mocno zadłużona. Stra-
ciliśmy nawet płynność finansową. Nie 
mięliśmy pieniędzy na wynagrodzenia dla 
nauczycieli. Na szczęście szybko udało 
się z tego wybrnąć.

* Co zrobił Pan dla mieszkańców 
w ciągu dwóch lat bycia wójtem?

– To był pracowity czas. Wybudowano 
sporo dróg: „Schetynówkę” do Bęczko-
wa. Za pieniądze powiatu zrobiono drogę 
w Krajnie-Zagórzu, nawierzchnia asfalto-
wa pojawiła się między Cedzyną a Wolą 
Kopcową oraz w Bęczkowie Gościńcu. 
Kilka dróg zostało zrobionych z tak zwa-
nego destruktu: w Górnie-Parcelach, Pod-
mąchocicach oraz Radlinie Ogrodzeniu. 
Dzięki temu, że zrobiliśmy projekt 
trwa obecnie przebudowa drogi 
przez Leszczyny.

* Co oprócz dróg zostało 
zrobione w ciągu ostatnich 
dwóch lat?

– Oddaliśmy do użytku 
pierwsze w gminie świetlice 
wiejskie w Leszczynach i Woli 
Jachowej. Lada dzień w Kraj-
nie zacznie działać Gminny 
Ośrodek Kultury. Wszyst kie 
jednostki straży pożarnej w gmi-
nie odnowiły tabor samochodowy 
i mają odpowiedni sprzęt.

W ciągu ostatnich dwóch lat bu-
dowaliśmy 40 kilometrów sieci kanaliza-
cyjnej w Cedzynie, Krajnie-Zagórzu oraz 
Bęczkowie. Za tą ostatnią inwestycję kre-
dyt 2,5 mln zł wzięty w 2009 roku spłaca-
my dopiero od 2012 roku.

Dziś do wszystkich miejscowości 
w gminie dojeżdżają autobusy komunika-
cji miejskiej. Linia 47 od wiosny dojeżdża 
do Krajna.

*Dużo uwagi poświęca Pan oświa-
cie...

– Tak, przeprowadziliśmy reformę, 
dzięki której powstały cztery Zespoły 
Szkół i jeden Zespół Szkolno-Przed-
szkolny. Działa Szkoła Integracyjna 
w Leszczynach, gdzie mogą się uczyć 
dzieci także te nie w pełni sprawne. Do-
staliśmy tytuł Samorządowego Lidera 
Edukacji, nasi nauczyciele zdobywają 
setki tysięcy złotych z Unii Europejskiej 
na sprzęt dydaktyczny, zajęcia pozalek-
cyjne, a uczniowie osiągają wysokie wy-
niki w nauce, co sprawia, że nasze szko-
ły są jednymi z najlepszych w powiecie. 
Mamy także Belfra Roku 2012 w dzie-
dzinie przedszkoli, czyli w Cedzynie jest 
najlepsze przedszkole w województwie.

*Świetnie sobie radzi także nasza 
służba zdrowia...

– To głównie zasługa kierownictwa 
ośrodków zdrowia. Ja ze swojej strony 
staram się pomagać w tym by mieszkań-
cy mieli jak najlepszą opiekę medyczną 
i dobre warunki leczenia. W czasie, gdy 
jestem wójtem została kompleksowo wy-
remontowana przychodnia w Radlinie, 
powiększony parking od strony szkoły,  
zaś ośrodek w Górnie wkrótce będzie 
miał nowy aparat ultrasonograficzny. Pra-
gnę podkreślić w tym miejscu, że zawsze 
byłem zwolennikiem publicznej służby 
zdrowia, nie popieram przekształcania 
przychodni w niepubliczne zakłady i pry-
watyzowania ich.

*Analizując minione dwa lata, to 
z czego jest Pan najbardziej zado
wolony?

– Z pracy urzędu gminy, za który od-

powiadam. Zmieniliśmy regulamin orga-
nizacyjny, ujednoliciliśmy godziny pracy 
urzędu i jednostek podległych takich jak 
Zakład Usług Komunalnych, Samorzą-
dowy Zespół Obsługi Szkół i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziś nie 
ma wielkich kolejek, docierają do mnie 
opinie o poprawie jakości funkcjonowania 
urzędu. Dziękuję pracownikom za taką 
postawę. Drugą bardzo cieszącą sprawą 
jest pozyskiwanie funduszy unijnych. In-
westycje, drogi, pierwsze w gminie świe-
tlice wiejskie, szkolenia dla kół gospodyń, 
wyjazdy, nowoczesne place zabaw tzw. 
ścieżki zdrowia, remonty, doposażenie 
szkół, świetlic itd. to wszystko przy wspar-
ciu środków zewnętrznych. 

*A jak Pan ocenia pracę Rady Gmi-
ny Górno?

– Niestety nie najlepiej, ale jako wójt 
nie mam wpływu na pracę organu sta-
nowiącego jakim jest rada gminy. Jeśli  
już padło to pytanie to uważam, że sesje 
zdominowali niektórzy radni tzw. opozycji. 
Jest za dużo zbędnych dyskusji, sporów 
i kłótni, a za mało pracy. Bardzo dobrze 

oceniam współpracę z byłym Przewodni-
czącym Grzegorzem Skibą oraz radny-
mi pracującymi dla dobra Gminy Górno 
i w tym miejscu dziękuję im za to.

*Czego się Panu jako wójtowi nie 
udało zrobić w ciągu minionych dwóch 
lat? 

– Niestety wciąż nie mamy oczysz-
czalni ścieków w Skorzeszycach. W 2009 
gmina kupiła pod nią działki, na których 
taki obiekt powstać nie może. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił 
uzgodnienia na wybudowanie oczysz-
czalni w tym miejscu ze względu na duże 
pokłady torfu oraz siedliska zwierząt chro-
nionych, tereny wysoce zalewowe. Od tej 
decyzji nie można się  odwołać. Zostały 
nam mało przydatne kosztowne opraco-
wania i dezaktualizujące się projekty ka-
nalizacji aż w czterech miejscowościach, 
których nie możemy realizować bez 
oczyszczalni.

Ze względu na błędną decyzję o loka-
lizacji kilka lat zostało zmarnowanych. 

W tym roku zaczynamy procedurę od 
nowa. Mamy wytypowane inne miej-
sce w Skorzeszycach, jesteśmy po 
badaniach geologicznych, wyko-
nywany jest raport oddziaływania 
inwestycji na środowisko, mamy 
wstępne porozumienia z właści-
cielami działek. Kupimy je, gdy 
będziemy pewni, że można na 
nich wybudować oczyszczalnię.

*Jakie ma Pan plany na kolej-
ne  lata kadencji?

Zamierzam wspólnie z Powiatem 
wy  bu  dować chodniki przy szkołach 

w Lesz czynach, Bęczkowie, Górnie i Sko-
rzeszycach, dokończyć drogę w Krajnie 
Zagórzu, uruchomić pierwszą w gminie 
poradnię rehabilitacyjną dla mieszkańców 
przy Środowiskowym Domu Samopomo-
cy w Woli Jachowej, wyremontować lokal 
przy szkole w Górnie by stworzyć w nim 
przedszkole oraz zagospodarować dział-
kę po starej szkole w Radlinie. Ważną 
sprawą jest wykonanie odwodnień w Ce-
dzynie oraz ze względu na deficyt wody 
wybudowanie nowego ujęcia (studni) 
w Krajnie. Połowę kosztów tej inwesty-
cji zadeklarował pokryć samorząd Bielin. 
Planuję także zdobyć pieniądze na prze-
prowadzenie rozbudowy remizy w Górnie 
na cele społeczno-kulturalne oraz konty-
nuować prace w kierunku budowy oczysz-
czalni ścieków w Skorzeszycach. 

*Życzę zatem powodzenia.
– Dziękuję za życzenia i na koniec 

pragnę podziękować za dobrą współpra-
cę kierownictwu gminnej służby zdrowia, 
oświaty, Ochotniczym Strażom Pożarnym 
oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, stowa-
rzyszeniom, sołtysom, a także samorzą-
dowi powiatu i województwa.

*Dziękuję za rozmowę.
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Uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Skorzeszycach stanęli na podium podczas fina-

łu konkursu wojewódzkiego „Poznaj swój region – Świę-
tokrzyskie na rzecz edukacji”.

Reprezentacja szkoły złożona z uczniów klasy IV, pod kierun-
kiem Magdaleny Jaśkowskiej świetnie poradziła sobie w finale 
z pytaniami dotyczącymi zabytków świętokrzyskich i wywalczyła dla  
siebie nagrody rzeczowe w postaci gier, materiałów piśmienniczych 
i biurowych. Klasa IV wyróżniała się również na widowni – dopin-
giem w postaci napisów, rymowanek oraz małych cheerleaderek. 

W kategorii „Nauczyciel” do konkursu przystąpiła pani Joanna 
Białek, która przygotowała scenariusze lekcji matematyki o re-
gionie świętokrzyskim z prezentacją komputerową. Praca Pani 
Joanny Białek zdobyła pierwsze miejsce pośród zwycięskich 
prac nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. 

Uroczyste wręczenie wyróżnienia dla naszych uczniów w ka-
tegorii klas I-III oraz nagród w kategorii klas IV-VI i „Nauczyciel” 
odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej. W uroczystej gali 
uczestniczyła także dyrektor szkoły Lidia Rafalska.

Ewa Krajcarz, dyrektor Zespołu 
SzkolnoPrzedszkolnego w Ce   

dzy  nie przebywała w listopadzie 
w Bruk seli na zaproszenie europo-
słanki Róży Thun. Wycieczka była na-
grodą za zdobycie tytułu Belfer Roku 
2011/2012.

Ewa Krajcarz zwiedziła miasto 
w którym mieszczą się najważniejsze 
instytucje Unii Europejskiej, po których 
oprowadziła ją europarlamentarzystka 
Platformy Obywatelskiej.

– Pani poseł miała dla nas bardzo 
dużo czasu, oprowadzała nas, rozma-
wiała z nami tak jak z przyjaciółmi. Co 
ciekawe nie było czuć między nami a nią 
żadnej bariery. Zaskoczona byłam że 
można było z nią porozmawiać na każdy 
temat. Opowiedziała jak wygląda praca 
europosła zaprosiła nas także na uro-
czystą kolację – opowiada Ewa Krajcarz. 
A jakie wrażenie zrobiła na naszym Bel-
frze sama Bruksela?

– Jestem zawiedziona tym miastem. 
Spodziewałam się, że inaczej będzie 

wyglądało serce Europy – stwierdza. 
Brudne, szare, ludzie zabiegani, nie 
znający angielskiego, bądź nie chcący 
porozumiewać się z obcokrajowcami 

w tym języku. – Duże wrażenie robi na-
tomiast część miasta, w której mieszczą 
się instytucje unijne – opowiada dyrektor 
Krajcarz.

Ewa Krajcarz w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Po jej prawej stronie  
europoseł Róża Thun.

Nasz Belfer Roku w Brukseli

Sołtysi oraz wójt gminy Górno podczas zjazdu w Łopusznie.

Najlepsi w regionie

Uczniowie klasy IV wraz z opiekunem tuż po wręczeniu nagród.

III miejsce Gabrysi
Gabriela Kałuża, gimnazjalistka z Zespołu Szkół w Kraj-

nie zdobyła III miejsca w kategorii rysunek, podczas 
tegorocznej edycji konkursu Plastykalia i Muzykalia 
w Chmielnickim Centrum Kultury.

W przeglądzie swoje umiejętności mogli prezentować ucznio-
wie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu 
kieleckiego. Na Plastykalia nadesłano 100 rysunków i 61 prac 
fotograficznych, a ich głównym tematem były „Barwy jesieni”.

Uczestniczkami konkursu plastycznego były również uczen-
nice gimnazjum przy Zespole Szkół w Krajnie. Swoje prace 
z wielką starannością wykonały: Wioletta Szlufik z kl. Ia, Pauli-
na Szlufik z kl. IIIa, Gabriela Kałuża z kl. IIIb, Wiktoria Samiczak  
z kl. IIIa, Dominika Jaguś z kl. IIIb. Na szczególne uznanie zasłu-
guje Gabriela Kałuża zdobywczyni III miejsca w kategorii rysunek!

Gimnazjalistki z Krajna odniosły sukces podczas  
II Zlotu Czarownic oraz IV Konkursu Wiedzy o Lokal-

nej Grupie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Impreza skierowana była do uczniów gimnazjów z terenu LGD 

Wokół Łysej Góry. Wzięły w nim udział uczennice z gimnazjum  
w Krajnie, pod opieką pani Sylwii Sowińskiej. 

Jednym z punktów zlotu był konkurs na najładniejszy strój zwią-
zany z postaciami z legend świętokrzyskich i mitologii słowiańskiej. 
W gronie zwycięzców znalazły się dwie nasze uczennice: Aleksan-
dra Kuroś oraz Patrycja Krawczyk z klasy IIa.

W IV Konkursie wiedzy o LGD i LSR także wzięli udział uczniowie 
z siedmiu szkół gimnazjalnych z terenu LGD Wokół Łysej Góry, w tym 
drużyna Zespołu Szkół w Krajnie. Zmagali się z konkurencjami przy-
gotowanymi przez organizatorów, polegających m.in. na: uzupełnieniu 
brakujących słów w legendach świętokrzyskich, rozpoznaniu na zdję-
ciach atrakcji turystycznych, herbów gmin, czy rozwiązaniu krzyżówki.

Oczarowały jury
By byli bezpieczni

Policjantka mówiła jak  bezpiecznie korzystać z internetu.

Jak bezpiecznie korzystać z internetu dowiedzieli się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Radlinie, podczas zajęć 

z policjantką. Zaś pielęgniarka Marzena Rzędowska wyjaśni-
ła im zasady zdrowego żywienia.

W spotkaniu z policjantką Iwoną Miter wzięli udział ucznio-
wie kl. I – VI. Dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają na nich 
w sieci. Ostrzegała, by nie spotykać się z wirtualnymi znajomy-
mi, by nie podawać informacji o rodzinie i danych osobowych 
bez zgody rodziców. 

Lekcja dotycząca bezpieczeństwa w Internecie była kolej-
nym punktem w cyklu zajęć z zakresu bezpieczeństwa, jakie 
prowadzone są w placówce. W październiku uczniowie kl. 0 
– VI utrwalali sobie zasady właściwego zachowania na drodze. 

Uczniowie z klasy I uczestniczą w programie edukacyjnym 
pod nazwą „Klub Bezpiecznego Puchatka”. 

W tym miesiącu uczniowie z klas I-III w ramach programu 
„Śniadanie daje moc”  dowiedzieli się jak ważny jest to dla nich 
posiłek, poznali też zasady zdrowego żywienia.         /MŚ/,/JH/

Sołtysi debatowali
Renata Mochocka oraz Marzena Jamrożek otrzyma-

ły wyróżnienia w konkursie o bezpieczeństwie pracy 
w gospodarstwie.

Ponad dwustu szefów sołectw spotkało się w Łopusznie by 
wziąć udział w zjeździe sołtysów powiatu kieleckiego. Wśród 
poruszanych tematów przeważały sprawy dotyczące pogar-
szania się sytuacji finansowej gmin wiejskich, utrzymania 
bezpieczeństwa publicznego, ochrony gospodarstw przed klę-
skami naturalnymi. Tradycyjnie na koniec odbył się test ze zna-
jomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowany 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Pań-
stwową Inspekcję Pracy. W gronie wyróżnionych znalazło się 
dwóch sołtysów z gminy Górno: Marzena Jamrożek stojąca na 
czele sołectwa Krajno Drugie oraz Renata Mochocka sołtys 
Skorzeszyc. Oprócz nich w zjeździe wzięli udział: Teresa Szlu-
fik, Stanisław Anioł, Janusz Bednarz, Tomasz Tofin, Edward 
Waldon, Marian Szlufik i Stanisław Cedro oraz wójt Łysak. 

Choć połowa grudnia za nami 
cały czas trwają prace przy 

przebudowie drogi w Leszczynach.
Robotnicy pojawili się w tym miejscu  

3 października. W ramach inwestycji za-
projektowanej na koszt Urzędu Gminy  
w Górnie, a realizowanej przez samo-
rząd województwa, powstanie odwod-
nienie jezdni, droga zostanie wzmocnio-
na, położony będzie oczywiście nowy 
asfalt, a wzdłuż jezdni powstaną chodni-
ki. Obecnie zakład energetyczny na wła-
sny koszt wykonuje przebudowę sieci 
elektrycznej biegnącej wzdłuż trasy wo-
jewódzkiej. - Dzięki temu słupy nie będą 
stały w chodniku, będą z dala od jezdni 
co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
poruszających się tą drogą – mówi Prze-
mysław Łysak, wójt gminy Górno.

Warto dodać, że modernizacja sieci 
elektrycznej to koszt przeszło dwustu ty-
sięcy złotych.

- Zależało nam, by słupy zostały prze-
sunięte właśnie teraz, zanim powstaną 
chodniki oraz rowy - mówi wójt Łysak.

Równolegle do modernizacji linii elek-
trycznej w Leszczynach robiona jest 
kanalizacja burzowa. nad rurami odpro-
wadzającymi wodę z jezdni powstanie  

w przyszłości deptak.
- Cieszę się, że droga zostanie prze-

budowana, a najbardziej, że będzie 
chodnik. Ci co mieszkali od strony dro-
gi na Bęczków musieli na niedzielną 
mszę iść ulicą bo chodnika nie było,  
a samochodów jeździ sporo. Dzieci też 
bezpiecznie dotrą do szkoły - usłyszeli-
śmy od mieszkańca Leszczyn. 

Zima nie przeszkadza Były wójt 
sołtysem
Jarosław Królicki, były wójt Gór-

na został w minioną niedzielę, 
16 grudnia wybrany na nowego sołty-
sa Bęczkowa.

W wyborach wzięło udział 205 osób. 
Na Jarosława Królickiego głosowa-
ło 113, na jego kontrkandydata, Marka 
Jugo 80 osób.

Jarosław Królicki zastąpił tym sa-
mym na stanowisku sołtysa Bęczkowa 
Jerzego Pedrycza, który zrezygnował  
z pełnienia tej funkcji ze względów zdro-
wotnych.

Jarosław Królicki ma obecnie 48  lat, 
z wykształcenia jest inżynierem rolnic-
twa, absolwentem Akademii Rolniczej  
w Krakowie. 

Od 1 czerwca 2000 do 13 grudnia 
2010 roku pełnił funkcję wójta Górna. 
Obecnie pracuje jako doradca w Wo-
jewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego.

- Dużo ludzi w Bęczkowie mnie 
zna, prosili bym kandydował. Zgo-
dziłem się. Mam doświadczenie  
w pracy samorządowca, więc będę 
umiał się upomnieć o sprawy istotne dla 
Bęczkowa - mówi Królicki.

Obecnie trwa modernizacja linii elek-
trycznej w Leszczynach.
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To była zacięta walka

Na boisku zwycięzca turnieju, drużyna z Górna w meczu  
z reprezentacją Bęczkowa.

Reprezentacja Górna zwyciężyła w niedzielnym Gmin-
nym Turnieju Piłki Siatkowej. W zawodach wzięło 

udział osiem drużyn, a wszystkie mecze finałowe kończy-
ły się tiebreakiem.

16 grudnia w hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii ze-
brało się kilkudziesięciu miłośników siatkówki by rywalizować 
o puchar przewodniczącego Ludowych Zespołów Sportowych 
podczas Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn.

Na przeciw siebie stanęło w sumie osiem drużyn: z Lesz-
czyn, Woli Jachowej, Cedzyny, Górna, Bęczkowa, dwie z Ra-
dlina, a także reprezentacja Urzędu Gminy w Górnie z wójtem 
Przemysławem Łysakiem na czele. 

Pierwsze miejsce i puchar wywalczyła drużyna z Górna  
w składzie: Robert Grzegolec, Artur Borek, Dawid Kaleta, Szy-
mon Szlufik, Sebastian Kołodziejski, Michał Wójcik i Łukasz 
Szendo. Drugie miejsce zajęła drużyna z Woli Jachowej, trze-
ciej z Bęczkowa, a czwarte z Radlina. – Poziom prezentowa-
ny przez drużyny był bardzo wyrównany. Dowodem na to jest 
choćby fakt, że wszystkie mecze finałowe kończyły się tie-bre-
akami – mówi Piotr Gil, przewodniczący Gminnego Zarządu 
Ludowych Zespołów Sportowych w Górnie.

Reprezentacja urzędu gminy zakończyła rozgrywki w fazie 
grupowej. – Nie wynik lecz udział w zawodach jest najważniej-
szy oraz to, że nikt nie doznał kontuzji – mówił wójt Przemy-
sław Łysak schodząc z boiska. 

Rzeczywiście Helena Anioł, pielęgniarka z przychodni 
w Radlinie, która przybyła na zawody by w razie potrzeby nieść 
pomoc medyczną zawodnikom nie musiała interweniować.

Organizowane są także różnego rodzaju zawody sportowe 
nie tylko na poziomie szkolnym ale również gminnym.

Dwanaście tysięcy złotych, za które uczniowie mogą 
między innymi jeździć na basen i organizować zawody 

sportowe dostał Zespół Szkół w Krajnie.
W szkole prężnie działa Uczniowski Klub Sportowy ,,Krajno’’.  

We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych udało się pozyskać 12 tys.zł na organizację spor-
towego życia szkoły i gminy. W ramach realizowanego progra-
mu zorganizowano zawody w piłce nożnej dla szkół podstawo-

Oni wiedzą jak zdobyć kasę na sport

Wójt Przemysław Łysak dotrzymał danego w ubiegłym roku 
słowa. W zawodach wystartowała reprezentacja urzędu gminy.

wych i po raz pierwszy w naszej gminie, w wyciskaniu sztangi 
dla gimnazjalistów. Wszyscy chętni uczniowie mogą korzystać 
z zajęć na basenie połączonych z nauką pływania. 

Oprócz sukcesów organizacyjnych są także sukcesy spor-
towe: dziewczęta z gimnazjum zajęły I miejsce w turnieju 
gminnym w tenisie stołowym; chłopcy ze szkoły podstawowej 
III miejsce w rywalizacji w piłce nożnej. Więcej na ten temat 
można przeczytać na www.zskrajno.pl/sport.        /ZS Krajno/

Dzięki zdobytym pieniądzom chętni mogą brać udział  
w zajęciach na basenie połączonych z nauką pływania.

Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej
Zarząd Ludowych Zespołów Sportowych zaprasza 

na Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się 
w dniach 28-29 grudnia na boisku Orlik w Radlinie. Mecze 
będą rozgrywane w godzinach 16-21.


