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GŁOS GÓRNA

Dobrze wypadli szóstoklasiści  
z naszej gminy, którzy pisali  

w tym roku test wieńczący ich naukę 
w szkole podstawowej. 

Wynik, jaki uzyskali w skali gminy, 
jest wyższy od średniej wojewódzkiej 
i jednocześnie jest piątym wynikiem 
w powiecie kieleckim.

Najlepiej sprawdzian napisali ucznio-
wie z Bęczkowa, Górna i Woli Jachowej.

Natomiast Wiktoria Wąchocka ze 
Skorzeszyc jako jedyna w gminie zdoby-
ła maksymalną liczbę punktów.

Most w remoncie, droga zamknięta

Przemysław Łysak, stojący na 
czele naszej gminy, otrzymał 

tytuł Wójta Roku w X Plebiscycie Eu-
ro-Gmina 2013/2014.

Podczas tego wojewódzkiego plebis-
cytu nagrodzono 25 samorządowców i 4 
samorządy, a także przyznano sześć na-
gród specjalnych. Tytuł Wójta Roku otrzy-
mał Przemysław Łysak. Tegoroczny kon-

kurs Euro-Gmina był wyjątkowy. Była to 
bowiem dziesiąta edycja plebiscytu, która 
zbiegła się z jubileuszem 10-lecia przy-
należności Polski do Unii Europejskiej.

Patronami honorowymi tegorocznej 
edycji plebiscytu była wojewoda świę-
tokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba oraz 
marszałek województwa świętokrzyskie-
go Adam Jarubas. Czytaj na stronie 2 

Nasz Wójt Roku
Przemysław Łysak, kierujący gminą Górno, został wyróżniony 
w X Plebiscycie Euro-Gmina 2013/2014

Przemysław Łysak odbiera statuetkę Wójta Roku od Kazimierza Kotowskiego.

Szóstoklasiści 
się popisali!

Bezpłatnie  
do Lichenia
Wójt gminy Górno oraz Gmin-

na Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Górnie 
zapraszają osoby, które utrzymują 
abstynencję od alkoholu na wyjazd 
do Lichenia na XXII Ogólnopolskie 
Spotkanie Trzeźwościowe w dniu 26 
lipca 2014 roku.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie 
się do Urzędu Gminy w Górnie, pokój nr 
2 lub kontakt telefoniczny 41-30-23-644. 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 lipca 
2014 roku. Mile widziani współmałżon-
kowie. Wyjazd jest bezpłatny. Zamknięta droga między Leszczynami i Mąchocicami.

Rozpoczął się remont 
mostu na Lubrzan-

ce w ciągu trasy woje-
wódzkiej między Leszczy-
nami a Mąchocicami. 
Droga przez kilka miesię-
cy będzie nieprzejezdna.

Przebudowa mostu bę-
dzie kosztowała prawie dwa 
miliony złotych. Nowa prze-
prawa będzie o trzy metry 
szersza od starej. Prace  
potrwają kilka miesięcy.

Czytaj na stronie 2 

Czytaj na stronie 3 

Imię bohatera 
dla gimnazjum
Kilkaset osób wzięło udział  

w uroczystości nadania sztan-
daru i imienia rotmistrza Pileckiego 
dla Gimnazjum w Górnie. 

Mszy świętej, podczas której poświę-
cono sztandar, przewodniczył biskup 
Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji 
kieleckiej. Po Eucharystii orszak z pocz-
tami sztandarowymi na czele przeszedł 
z kościoła do Zespołu Szkół w Górnie, 
gdzie odbyły się główne uroczystości.

Czytaj na stronie 5
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47 JEŹDZI JUŻ DO ZAGÓRZA

Od 31 maja autobusy linii nr 47 dojeżdżają w weekendy 
do Krajna Zagórza. Do tej pory zawracały obok domu kultu-
ry w Krajnie i wracały do Kielc.

Wydłużenie kursów stało się faktem po długich sta-
raniach mieszkańców i sołtysa Krajna Zagórza, radnych 
z Krajna Marzeny Jamrożek, Grzegorza Skiby i wójta Prze-
mysława Łysaka, uruchomienie tego połączenia to kolejny 
krok na drodze do uzyskania przez mieszkańców tej części 
gminy łatwiejszej i szybszej możliwości dojazdu do Kielc.

W sobotni poranek 31 maja na przystanek do Krajna 
Parcele przybyło KGW z Krajna, by odbyć pierwszy kurs na 
tym odcinku. Mimo bardzo wczesnej pory, oprócz pasaże-
rów pierwszego kursu, zjawili się także mieszkańcy Krajna 
Zagórza, by móc uczestniczyć w tym długo oczekiwanym 
zdarzeniu i podziękować za poprawę komunikacji, która 
bardzo ułatwi im życie. Okolicznościowy prezent od wójta 
Przemysława Łysaka otrzymał kierowca autobusu (mapę 
gminy Górno).

Zgodnie z obietnicami Zarządu Transportu Miejskiego  
w Kielcach, złożonymi władzom Górna, od 1 września tego 
roku zostanie uruchomiona całkowicie nowa linia autobuso-
wa nr 41, która będzie kursowała przez Górno do Krajna 
Zagórza.

- Mieszkańcy już od dłuższego czasu domagają się rozsze-
rzenia miejskiej komunikacji. Największym problemem jest to, 
że Krajno nie ma bezpośredniego połączenia autobusowego  
przez Górno, gdzie jest przychodnia, urząd gminy czy po-
czta - mówi Grzegorz Skiba, radny z Krajna. - Cieszę się, 
że wreszcie ten problem zniknie - dodaje.

REMONT I ZAMKNIĘTA DROGA
Uwaga kierowcy! Nieprzejezdna jest droga wojewódzka 

między Leszczynami a Mąchocicami. Rozpoczął się bo-
wiem remont mostu na Lubrzance. Prace potrwają około 
4-5 miesięcy.

Przetarg na tę inwestycję został rozstrzygnięty pod 
koniec kwietnia. W połowie maja wykonawca rozpoczął 
rozbiórkę starego mostu. W ramach przebudowy, która 
kosztować będzie prawie dwa miliony złotych rozebrana 
ma być płyta pomostu, częściowo rozebrane będą tak-
że podpory, wykonane będą mikropale pod poszerzenie  
i wzmocnienie obiektu. Nowy most będzie miał długość 
32,5 metra i prawie 12 metrów szerokości, czyli o trzy metry 
szerszy od dotychczasowego. Po jednej stronie przeprawy 
wybudowany zostanie chodnik dla pieszych.

Jak zapowiadają pracownicy Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, prace potrwają 4-5 miesięcy. Droga  
w tym czasie będzie nieprzejezdna. Objazdy zorganizowa-
no przez Masłów oraz Górno, Ciekoty i Świętą Katarzynę. 
Most na Lubrzance był wyjątkowo niebezpieczny. Mieszkań-
cy Leszczyn nazwali go nawet skocznią, bo wjazd na niego 
z większą prędkością powodował wybicie auta w powietrze.

Wójt Górna 
Wójtem Roku

Przemysław Łysak, zarządzający naszą gminą, otrzymał ty-
tuł Wójta Roku w X Plebiscycie Euro-Gmina 2013/2014.

W tegorocznym konkursie nagrodzono 25 samorządowców i 4 sa-
morządy, a także przyznano sześć nagród specjalnych.

- To bardzo młody i ambitny wójt - mówi o Przemysławie Łysa-
ku Jerzy Chrobot, twórca i organizator plebiscytu Euro-Gmina.  
- W skłóconej społeczności udaje mu się dużo zrobić. Za to 

trzeba go cenić - stwierdza nasz rozmówca. 
Nasz wójt został doceniony za działa-

nia na rzecz poprawy infrastruktury dro-
gowej na terenie gminy, za dbałość 

o bezpieczeństwo - budowę chodników,  
a także za oszczędne gospodarowanie 
publicznymi pieniędzmi. Gmina Górno 

wydaje bowiem najmniej pieniędzy na admi-
nistrację ze wszystkich gmin w powiecie kiele-

ckim (wydatki w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca gminy - ranking pisma „Wspólnota”).
W ubiegłym roku gmina Górno tak-

że znalazła się w gronie laureatów plebiscy-
tu Euro-Gmina. Wówczas dostaliśmy wyróżnienie 

w kategorii Kultura i Edukacja. Wcześniej jedynie  
w 2005 roku wyróżniono nas w kat. edukacja. 

- Cieszę się z tego wyróżnienia tym bardziej, 
że konkursowi patronowali wojewoda i marsza-
łek województwa - mówi wójt Łysak.

Wójt Łysak podczas gali plebiscytu Euro-Gmina 2013/2014.
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Asfaltem 
przez Parcele

Dobrze wypadli szóstoklasiści z naszej gminy, którzy 
pisali w tym roku test wieńczący ich naukę w szkole 

podstawowej. Wynik jaki uzyskali w skali gminy, jest wyż-
szy od średniej wojewódzkiej i jest piątym wynikiem w po-
wiecie kieleckim.

Najlepiej w naszej gminie test szóstoklasisty napisała Wik-
toria Wąchocka, uczennica Szkoły Podstawowej w Skorzeszy-
cach. Jako jedyna w gminie zdobyła komplet punktów, czyli 40 
na 40 możliwych.

Patrząc bardziej ogólnie, najlepiej w tym roku w teście 
wypadli szóstoklasiści z Bęczkowa, którzy w sumie uzyskali 
średnią 29,31 pkt (16 uczniów). Na drugim miejscu uplasowali 
się uczniowie z Górna z wynikiem 29 pkt (22 uczniów). Trze-
cie miejsce zdobyła Wola Jachowa - 28,64 pkt. (12 uczniów). 
Kolejne miejsca przypadły: Cedzyna - 26,4 pkt. (10 uczniów), 
Skorzeszyce - 26,37 pkt. (20 uczniów), Krajno - 24,19 pkt. (28 
uczniów), Leszczyny - 23,7 pkt. (7 uczniów) i Radlin - 22,45 
pkt. (12 uczniów). 

Średnia dla gminy to 26,45 pkt. i wynik ten daje nam piąte 
miejsce w powiecie kieleckim (najlepiej wypadła gmina Straw-
czyn, Bieliny, Zagnańsk i Łagów). Średnia wojewódzka wynio-
sła 25,82 pkt.

Wieża już gotowa
W ekspresowym tempie prowadzone są pracy przy 

rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Górnie. Obiekt ma być gotowy  jesienią tego roku.

Prace rozpoczęły się wiosną i przyznać trzeba, że budow-
lańcy nie próżnują. Tempo wykonywanych robót jest imponu-
jące. Dobudowywana część ma już ściany i dach. Budynek 
został ocieplony i otynkowany z zewnątrz. 

Test powyżej średniej

500-metrowy odcinek nawierzchni asfaltowej po-
wstał na drodze przez Górno Parcele. Część 

pieniędzy na ten cel pochodzi z ministerialnej dotacji na 
usuwanie skutków powodzi.

Gmina Górno dostała w tym roku pieniądze na naprawę 
dwóch dróg: Krajno - Stara Wieś oraz przez miejscowość 
Leszczyny Skała. Okazało się jednak, że te dwie drogi udało 
wyremontować taniej niż zakładano. Wójt zwrócił się z proś-
bą o zgodę, by zaoszczędzoną sumę wykorzystać na remont 
drogi przez Górno Parcele i zgodę uzyskał. W połowie czerw-
ca 500-metrowy odcinek nawierzchni asfaltowej cieszył już 
mieszkańców  Parceli.

- Ludzie bardzo są zadowoleni, chwalą sobie, mówią nawet 
że droga na świat im się otworzyła. Cieszą się także dzieci, 
które mogą jeździć na rowerach czy rolkach - mówi Teresa 
Szlufik, sołtys Górna Parceli. - Dziękujemy za to co jest i prosi-
my o jeszcze - dodaje pani sołtys.

W czerwcu został położony asfalt na drodze w Górnie Parcelach.

Częstymi gośćmi na budowie są wójt, sołtys Górna i szef OSP.

WIEDZĄ JAK RATOWAĆ

Wielki sukces odnieśli uczniowie z Bęczkowa w ogólno-
polskim konkursie Ratujemy i Uczymy Ratować organizowa-
nym przez fundację Jurka Owsiaka. 

Zespół artystyczny zajął pierwsze, a zespół sprawnoś-
ciowo-ratowniczy III miejsce. Gratulujemy.

DZIEŃ RODZINY W CEDZYNIE
Tegoroczny Dzień Rodziny w przedszkolu w Cedzynie 

był wyjątkowy z kilku powodów. Przede wszystkim wszyscy 
świetnie się bawili - rodzice oraz ich pociechy, ale także roz-
strzygnięto konkurs „Nasza Piosenka”. Trzeba było ułożyć 
piosenkę o poszczególnych grupach przedszkolnych. Były 
też liczne zabawy i konkursy z nagrodami, których łączna 
wartość wyniosła 1000 złotych.
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Niepowtarzalną okazję, by zo-
baczyć Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Warszawę miały panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich działają-
cych na terenie gminy Górno. 

Panie pojechały do stolicy na zapro-
szenie posłów Marzeny Okły-Drewno-
wicz i Lucjana Pietrzczyka, a wyjazd 
zorganizował wójt Górna Przemysław 
Łysak i radny Grzegorz Skiba.

W wycieczce, która odbyła się 29 
maja, uczestniczyło sześć Kół Gospo-
dyń Wiejskich z gminy Górno (KGW 
Leszczyny, KGW Krajno, KGW Radlin, 
Bęczkowianie, Górnianecki i KGW Sko-
rzeszyce). 

Przewodnikiem po dziedzińcu Sejmu 
i Senatu oraz osobą, która opowiedziała  
o historii polskiego parlamentu, był po-
seł Lucjan Pietrzczyk. 

Wycieczka z Górna wzbudziła spore 
zainteresowanie pracowników Sejmu 
oraz samych posłów.

- Wszyscy patrzyli i pytali co to za 
wycieczka patrząc na naszą ponadpięć-
dziesięcioosobową grupę - opowiada 
radny Grzegorz Skiba.

Następnym punktem wizyty w War-

szawie był Zespół Pałacowo-Ogrodowy 
w Łazienkach Królewskich, który jest 
najpiękniejszym układem przestrzen-
nym Warszawy i jednym z najpiękniej-
szych w Europie, zachwycającym na 
równi zielenią zwłaszcza o tej porze 

roku jak architekturą budowli znajdu-
jących się na terenie tego kompleksu.  
Mimo ograniczonego czasu, gospodynie 
zwiedziły również Stadion Narodowy 
oraz Starówkę warszawską z Zamkiem 
Królewskim.

Uczestnicy wycieczki przed gmachem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Święty Jan z Dukli odwiedzi 
domy mieszkańców Bęczkowa
Parafia w Bęczkowie wzboga-

ciła się o nową figurę święte-
go Jana z Dukli. Poświęcona została  
w miejscu, w którym urodził się pa-
tron bęczkowskiej świątyni. Wkrótce 
rozpocznie się peregrynacja rzeźby 
po domach mieszkańców.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział  
w pielgrzymce parafialnej z Bęczkowa 
do Dukli na uroczystości 600-lecia uro-
dzin świętego Jana z Dukli, które odbyły 
się 31 maja. Udział w nich wzięła ponad 

60-osobowa grupa mieszkańców Bęcz-
kowa, którzy pojechali tam nie tylko po to, 
by się modlić. Pojechali z rzeźbą swojego 
patrona, by właśnie tam ją poświęcić.

W drodze powrotnej uczestnicy piel-
grzymki zwiedzili także Komańczę,  
w której więziony był Prymas Tysiąclecia, 
kardynał Stefan Wyszyński.

8 lipca w parafii w Bęczkowie odbę-
dzie się odpust. Tuż po nim rozpocznie 
się peregrynacja figury św. Jana z Dukli 
po domach mieszkańców Bęczkowa.

Podczas uroczystości w Dukli. Mieszkanki Bęczkowa z figurą św. Jana.

Górno zdominowało Sejm

Urząd Gminy Górno finalizuje 
prace nad aktualizacją Strategii 

Rozwoju Gminy do 2020 roku.
To dokument określający długookre-

sowy plan działania, generalny kierunek 
rozwoju gminy oraz cele, których reali-
zacja będzie niezbędna dla poprawy ja-
kości życia mieszkańców. 

Aktualizacja jest częścią szerszego 
projektu „Świętokrzyscy Liderzy Admini-
stracji - nowa jakość dla mieszkańców” 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Nowa Strategia Rozwoju 
jest też dokumentem koniecznym dla 
sprawnego wykorzystania środków unij-
nych w latach 2014-2020.

Zapisy Strategii powstały w dużym 
stopniu na podstawie badania ankieto-
wego, w którym udział wzięło kilkuset 
mieszkańców gminy ze wszystkich so-
łectw. Podczas przygotowywania do-
kumentu priorytetem było pogodzenie 
możliwości finansowych i organizacyj-
nych gminy z potrzebami wszystkich 
sołectw. W dniach od 30 czerwca do 11 
lipca będą trwały konsultacje społeczne 
projektu Strategii. Projekt dokumentu 
zostanie udostępniony wszystkim zain-
teresowanym w Urzędzie Gminy oraz na 
stronie internetowej www.gorno.pl. Obok 
Strategii znajdą się także specjalne for-
mularze, na których wpisać będzie moż-
na uwagi do projektu. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultują strategię
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Imię bohatera dla gimnazjum

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Górnie ce-
lebrowana przez biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana.

Wójt Przemysław Łysak i Stanisław Niestój, dyrektor Gimnazjum 
w Górnie, odsłaniają pamiątkową tablicę w budynku szkoły.

Kilkaset osób wzięło udział w uroczystości nadania 
sztandaru i imienia rotmistrza Pileckiego dla Gim-

nazjum w Górnie. 
Mszy świętej, podczas której poświęcono sztandar, prze-

wodniczył biskup Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji kiele-
ckiej. Po Eucharystii orszak z pocztami sztandarowymi na czele 
przeszedł z kościoła do Zespołu Szkół w Górnie, gdzie odbyły 
się główne uroczystości. W holu gimnazjum odsłonięta została 
pamiątkowa tablica poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckie-

mu, następnie zaproszeni goście wbijali pamiątkowe gwoździe 
w specjalnie przygotowanej gablocie na szkolny sztandar. 

Po tej oficjalnej części zaproszono wszystkich na salę gim-
nastyczną, gdzie przy pieczołowicie przygotowanej scenografii 
uczniowie Gimnazjum w Górnie wykazali się kunsztem aktor-
skim prezentując historię życia i bohaterskiej śmierci rotmistrza 
Pileckiego. W uroczystościach oprócz lokalnej społeczności  
i władz gminy wzięli udział parlamentarzyści, świętokrzyski ku-
rator oświaty, władze powiatu, województwa i diecezji kieleckiej. 

Uczniowie gimnazjum przybliżyli historię rotmistrza Pileckiego. W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości.

Pamiątkowe zdjęcie podczas uroczystości nadania certyfikatów.

Kilkunastu mieszkańców Woli Jachowej, 
głównie członkinie Koła Gospodyń Wiej-

skich, wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu  
z zakresu obsługi komputera, które zorganizowała 
firma PSI sp. z o.o. z Kielc.

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć nabyli umie-
jętności obsługi komputera oraz posługiwania się pro-
gramami, które najczęściej wykorzystywane są przez 
użytkowników PC-ów.

- Umiemy posługiwać się edytorami tekstu, ko-
rzystać z przeglądarki internetowej, wysyłać maile 
oraz korzystać z arkuszy kalkulacyjnych - chwalili się 
uczestnicy szkolenia podczas uroczystości nadania 
certyfikatów potwierdzających umiejętność obsługi 
komputera i poszczególnych programów. By go do-
stać, każdy uczestnik szkolenia musiał zdać egzamin.

Na wsi umiejętność obsługi komputera też się przydaje
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*Jak długo działa Pan w samorządzie? 
- W radzie gminy zasiadam drugą kadencję.
*Co udało się Panu zdziałać będąc  rad-

nym? Co uważa Pan za swój największy suk-
ces?

Sukcesy zawsze są rezultatem działalności 
sztabu ludzi, której uzupełnieniem jest chary-
zma lidera. Do moich mocnych stron należą 
przede wszystkim umiejętności znajdowania 
rozwiązań najkorzystniejszych dla gminy oraz 
skutecznej ich realizacji. Od 8 lat przewodni-
czę Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Tury-
styki. I właśnie rezultaty tej pracy – widocz-
ne w szkołach i wokół nich – są najbardziej 
satysfakcjonujące. Wspomnieć warto m.in. 
o wyraźnym postępie w rozwoju infrastruktury 
sportowej. Jako radny przyczyniłem się do bu-
dowy kanalizacji w Radlinie, wyremontowania 
drogi w Radlinie-Ogrodzeniu, powstania odcin-
ka chodnika wraz z oświetleniem przy drodze 
krajowej nr 74, wybudowania kompleksu boisk 
sportowych Orlik, zagospodarowania terenu 
przy szkole, remontów w szkole i wielu innych 
rzeczy. W obecnej kadencji udało się utworzyć 
przedszkole oraz zamontować ekrany dźwięko-
chłonne przy boisku. Żałuję jednak, że podczas 
obecnej kadencji w całej gminie nie widać po-
stępów. Jednocześnie wierzę w mądre decyzje 
wyborców, którzy również dostrzegają zastój 
w rozwoju lokalnym i będą chcieli przywrócić 
dynamizm rządzących.

*Czego się Panu nie udało zrobić? 
Podobnie jak sukcesy, ich brak również wi-

nien być rozpatrywany zespołowo. Na pewno 
uwagę zwraca brak kanalizacji w centralnej 
i wschodniej części gminy oraz bierność w go-

spodarowaniu terenem przy zalewie w Cedzy-
nie. Ubolewam m.in., że obecny wójt nie reali-
zuje remontu drogi gminnej LPG w Radlinie, 
pomimo umieszczenia tej inwestycji w tegorocz-
nym budżecie.

*Co się Panu najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

Przede wszystkim nie podoba mi się, że 
wójt wprowadza opinię publiczną w błąd i jest 
niechętny do współpracy z przewodniczącym 
rady gminy oraz częścią radnych. Mój sprze-
ciw budzi także przedstawianie w mediach 
gminy w złym świetle, co czyni niestety sam jej 
włodarz. Ponadto nie mogę pochwalić sposo-
bu wywiązywania się przez wójta z powierzo-
nych mu obowiązków. I tu wspomnę chociażby 
o sposobie zakończenia budowy chodnika przy 
powiatowej drodze w Górnie, prowadzącej do 
Daleszyc czy wymianie części nawierzchni na 
boisku Orlik. Wykonanie tych inwestycji nie 
spełnia obowiązujących norm. Chciałbym, by 
nasza gmina zaczęła wreszcie wykorzystywać 
swój potencjał.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać?
- Wyzwań ze strony samorządu gminnego 

jest bardzo wiele, dlatego, jak dotychczas będę 
wspierał inicjatywy, służące społeczności lokal-
nej. W mojej rodzimej miejscowości – Radlinie 
należy zagospodarować teren po starej szkole, 
konieczny jest kapitalny remont kuchni w SP. 
Pozostaje kilka dróg gminnych do wyremonto-
wania, podobnie zresztą jak chodnik wzdłuż 
drogi krajowej.

G Ł O S  R A D Y  G M I N Y

Kontynuujemy cykl wywiadów z radny-
mi. By uniknąć posądzenia o stronniczość  
wszystkim zadajemy te same pytania. 
Wszystkie dotyczą działalności samorzą-
dowej i osiągnięć poszczególnych osób na 
tym polu. Do następnego numeru poprosimy 
o rozmowę kolejnych naszych radnych zgod-
nie z kolejnością alfabetyczną ich nazwisk - 
Janinę Rubak i Jana Sikorę.

Emil Machul
Ma 30 lat, ukończył 

Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie na spe-
cjalności gospodarka  
i administracja publicz-
na. Należy do Forum 
Radnych Województwa 
Świętokrzyskiego, dzia-
łającym przy Świętokrzy-
skim Centrum Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. 
Zasiadał w Radzie Spo-
łecznej ZOZ w Górnie. 
Od wielu lat związany 
ze sportem - jest jednym  
z założycieli GKS Górno, 
aktualnie jest wicepreze-
sem GZ LZS.

Andrzej Łakomiec
Ma 48 lat, wykształ-

cenie zawodowe, od 
26 lat pracuje w MPK 
Kielce jako kierowca,  
a równocześnie jest 
delegatem w NSZZ So-
lidarność. Żonaty, ma 
troje dzieci. Mieszka  
w Bęczkowie. W Radzie 
Gminy jest przewodni-
czącym Komisji Gospo-
darki Komunalnej, Ładu 
i Porządku Publicznego. 

* Jak długo działa Pan w samorządzie 
gminnym?

Radnym jestem pierwszą kadencję, starto-
wałem z własnego komitetu wyborczego i repre-
zentuję mieszkańców Bęczkowa i Podmącho-
cic.

* Co udało się Panu zdziałać będąc rad-
nym? Co uważa Pan za swój największy suk-
ces?

Dzięki moim staraniom udało się wybudo-
wać oświetlenie przy drodze powiatowej od 
strony Leszczyn, została wybudowana droga 
wraz z oświetleniem w Bęczkowie Komorniki 
II, wybudowano również drogi w Podmącho-
cicach, przeprowadzono remont szkoły i wy-
budowano kilka miejsc parkingowych. Za swój 
duży sukces uważam wybudowanie chodnika 
przy szkole. Chciałbym podziękować radnym, 
którzy popierali moje wnioski, oraz mieszkań-
com za wsparcie.

*Czego się Panu nie udało zrobić?
Nie udało mi się w pełni zrealizować celów, 

które sobie założyłem, gdyż były one torpedo-
wane przez wójta gminy pana Przemysława 
Łysaka. Jako przykład można wymienić drogę 
w Bęczkowie za szkołą, gdzie na mój wniosek 
zostały przeznaczone środki na budowę, jed-
nak za sprawą wójta zostały przeniesione na 
inwestycję do innej miejscowości. Od dłuższego 
czasu staram się o zmianę planu zagospodaro-
wania przestrzennego miejscowości Bęczków 
i Górno Parcele. Mimo podjętej uchwały na se-
sji Rady Gminy w Górnie we wrześniu ubiegłe-

go roku – wójt nie podjął do tej pory żadnych 
działań w tym zakresie. Większość moich wnio-
sków, które składam w ogóle nie jest rozpatry-
wana przez wójta.

*Co się Panu najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

W naszej gminie nie podoba mi się dzia-
łalność Wójta, który większość gminnych pie-
niędzy przeznacza tylko na promocję siebie 
i swojego zaplecza politycznego. Zamiast in-
westycji, organizowane są imprezy, w których 
uczestniczą osoby zaprzyjaźnione z wójtem. 
Umieszczanie kłamliwych artykułów w „Echu 
Dnia” za pieniądze podatników. Pisanie skarg 
na mieszkańców i rozpowszechnianie nie-
prawdziwych informacji oraz napuszczanie 
mieszkańców na radnych opozycji przez wój-
ta. Podejmowanie decyzji bez uzgodnienia  
z Radą Gminy.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

Chciałbym dokończyć budowę dróg oraz 
chodników przy drogach powiatowych i gmin-
nych w Bęczkowie i Podmąchocicach, oraz 
zagospodarować teren wokół szkoły i wybudo-
wać świetlicę wiejską w Bęczkowie.
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Rodzina zawsze razem - pod takim hasłem odbył się 
piknik rodzinny w Leszczynach. Były gry i zabawy 

dla dzieci, występy wokalne i aktorskie oraz grillowana 
kiełbasa za darmo!

Mimo niepewnej pogody na festyn w Leszczynach przyby-
ła liczna grupa mieszkańców. Nic dziwnego, bo organizatorzy 
zadbali o to, by nikt się podczas pikniku nie nudził. Oczywiście 
najwięcej atrakcji czekało na dzieci, które zabawiała grupa Pa-
tigo, nie zabrakło licznych gier i konkursów z nagrodami. Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich wykazały się kunsztem aktorskim 
w spektaklu o Czerwonym Kapturku. Impreza zakończyła się 
dyskoteką.

Strażacy ochotnicy częstowali uczestników festynu grillowa-
ną kiełbasą, a panie z KGW ciastkami i cukierkami.

Rzadko się zdarza, by na tego rodzaju festynach pojawiały 
się znane osoby, ale w Leszczynach było inaczej. Na widowni 
zasiedli m.in. europoseł Bogdan Wenta oraz posłowie Marze-
na Okła-Drewnowicz i Lucjan Pietrzczyk.

7

G Ł O S  R A D Y  G M I N Y

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w „Rajdzie rowero-
wym śladami Marii Skłodowskiej-Curie i Stefana Że-

romskiego”.
Na linii startu, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krajnie, 

zjawiło się około trzydziestu osób, ale z każdym kilometrem 
do grupy dołączały kolejne osoby. Organizatorem rajdu było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno. Uczestnicy zwiedzili 
najciekawsze atrakcje naszego regionu oraz odwiedzili miej-
sca związanie z najsłynniejszą polską chemiczką i autorem 
„Ludzi bezdomnych”. W Leszczynach zabytkowy kościół pw. 
św. Jacka Odrowąża, gdzie obejrzeli tablicę pamiątkową po-
święconą rodzicom Stefana Żeromskiego, cmentarz parafialny 
z nagrobkiem babki Marii Skłodowskiej-Curie, Salomei Skło-
dowskiej. Rowerzyści odwiedzili także Ciekoty i Świętą Kata-
rzynę z kapliczką Żeromskiego. Na zakończenie rajdu zwie-
dzili Park Miniatur w Krajnie. - Ta doroczna impreza cieszy się 

coraz większą popularnością - mówi Grzegorz Ciepiela, pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno.

Rodzina zawsze razem

Na rowerze śladami wielkich Polaków

W pikniku wziął udział europoseł Bogdan Wenta (trzeci od lewej). Panie z KGW Leszczyny wystawiły „Czerwonego Kapturka”.

Na najmłodszych oprócz gier, zabaw i konkursów czekały 
dmuchana zjeżdżalnia i trampolina.

Strażacy z OSP Leszczyny przygotowali dla wszystkich 
uczestników grillowaną kiełbasę.

Uczestnicy rajdu na tle góry Radostowa.
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W gorącej atmosferze

Strażak musi celnie lać wodą. Sprawnie pokonywać przeszkody i...       ...trenować od dziecka!

Nagrody wręczyli wójt Przemysław Łysak i Stanisław Synowiec, komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zacięta walka o zwycięstwo oraz lejący się z nieba 
żar sprawiły, że podczas tegorocznych Gminnych 

Zawodów Sportowo-Pożarniczych panowała wyjątkowo 
gorąca atmosfera.

Impreza, która odbyła 8 czerwca na stadionie w Górnie, 
zgromadziła sporą rzeszę widzów. Na linii startu stanęło osiem 
drużyn strażackich. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziew-
cząt oraz chłopców z Górna oraz Woli Jachowej, Kobieca Dru-
żyna Pożarnicza z Górna oraz seniorskie Drużyny P ożarnicze  
z Górna, Leszczyn i Woli Jachowej.

Wszyscy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta po-
żarnicza oraz ćwiczenie bojowe.

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt 
wygrała reprezentacji OSP Wola Jachowa. Wśród Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych chłopców pierwsze miejsce wywal-
czyła reprezentacja z Górna. W kategorii Kobiecych Drużyn 
Pożarniczych z powodu braku konkurencji pierwsze miejsce 
jak co roku zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z Górna. 

Najbardziej zacięta walka rozegrała się między seniorskimi 
drużynami pożarniczymi. W tej kategorii wygrała reprezentacji 
Górna, drugie miejsce zajęła Wola Jachowa, a trzecie Lesz-
czyny.

Wszyscy uczestnicy zawodów dostali puchary, dyplomy  
i nagrody ufundowane przez wójta Przemysława Łysaka.

Najbardziej widowiskowe było ćwiczenie bojowe, polegające na rozłożeniu linii wodnej i strąceniu pachołków strumieniem.


