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GŁOS GÓRNA

150 tysięcy złotych 
oszczędności na prądzie
Ponad 150 tysięcy złotych  w ciągu zaledwie pół roku 

udało się zaoszczędzić gminie Górno dzięki zmia-
nie dostawcy energii elektrycznej potrzebnej do zasilania 
lamp oświetlenia drogowego.

W czerwcu ubiegłego roku władze gminy zdecydowały się 
na zmianę dostawcy prądu do oświetlenia ulicznego. Przetarg 
wygrała firma spoza naszego województwa, która zaoferowa-
ła  sporo niższe stawki. 

- Od czerwca 2013 roku do 1 stycznia 2014 roku zaoszczę-
dziliśmy na oświetleniu ulicznym ponad 150 tysięcy złotych, 
a lampy świeciły przez całą noc, nie były wyłączane tak jak 
w innych gminach - mówi Łukasz Papis, inspektor do spraw 
przetargów  w Urzędzie Gminy w Górnie.

Władze gminy zamierzają w tym roku rozpisać jeden wspól-
ny przetarg na dostawę energii elektrycznej do wszystkich bu-
dynków gminnych: urzędu, szkół, świetlic itp.

- Liczymy, że dzięki temu uda się poczynić kolejne znaczne 
oszczędności - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Dla rozwoju Radlina

Z niesamowitym rozmachem  
 i dbałością o najmniejsze de-

tale mieszkańcy Górna przygotowali 
Misterium Męki Pańskiej, które za-
prezentowali w niedzielę 13 kwietnia  
w miejscowym kościele.

Osoby, które widziały Misterium, 
zgodnie twierdzą, że takiej inscenizacji 
Męki Pańskiej w naszej gminie jeszcze 
nie było.

Faktycznie aktorzy, reżyserzy i sce-

nografowie włożyli mnóstwo pracy i ser-
ca w przygotowanie Misterium, za co zo-
stali nagrodzeni owacją na stojąco, którą 
zgotowała im widownia po zakończeniu 
spektaklu. 

Na zdjęciu z lewej: scena śmier-
ci Jezusa na krzyżu. Zdjęcie na dole 
przedstawia aktorów biorących udział  
w Misterium Męki Pańskiej tuż po za-
kończeniu spektaklu.

Czytaj na stronie 5 

Wyjątkowe Misterium
Takiej inscenizacji Męki Pańskiej w naszej gminie jeszcze nie 
było. W jej przygotowanie zaangażowało się niemal całe Górno

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Radlina i Gminy 
Górno  powstało kilka dni temu w Radlinie. 

Jego członkowie (na zdjęciu z wójtem Górna) zapowiadają, 
że chcą prężnie działać dla lokalnej społeczności. Organizują 
festyn, który ma się odbyć w czerwcu. Więcej o stowarzysze-
niu w kolejnym numerze „Głosu Górna”.



GŁOS GÓRNA  •  nr  4 (20) •  K WIECIEŃ 201422

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca:  

Urząd Gminy w Górnie,  
Górno 169, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  
Artur Pedryc, UG w Górnie

Druk:  
ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04

Nakład: 1000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam  
i ogłoszeń, nie zwraca niezamówionych ma teriałów i zastrzega 
sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.

WYKUPILI ZIEMIĘ POD OCZYSZCZALNIĘ
- Wykupione zostały grunty pod budowę oczyszczalni 

ścieków w Skorzeszycach. Są także deklaracje gmin Bieliny 
i Daleszyce o utworzeniu jednej wspólnej inwestycji - infor-
muje Przemysław Łysak, wójt Górna.

Oczyszczalnia w Skorzeszycach ma służyć nie tylko 
mieszkańcom wschodniej części naszej gminy, ale także 
kilku miejscowościom w gminach Daleszyce i Bieliny.

DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Krajnie po raz ko-
lejny udowodniły, że są „do tańca i do różańca”. W kwietniu 
przygotowały i poprowadziły drogę krzyżową w swoim ko-
ściele parafialnym. 

Do każdej stacji drogi krzyżowej napisały rozważania, 
wprawiające wiernych w zadumę i skłaniające do refleksji 
nad życiem. Po nabożeństwie można było usłyszeć wiele 
pochlebnych słów na temat pań z KGW. 

- Po prostu są do tańca i do różańca - stwierdził jeden  
z mieszkańców Krajna.

WESOŁEGO ALLELUJA W BĘCZKOWIE

Wesołego Alleluja - tymi słowami w dniu 16 kwietnia 
2014 roku w Zespole Szkół w Bęczkowie trzecioklasiści  
pod kierunkiem p. Małgorzaty Obary rozpoczęli szkolną 
uroczystość. Zaprezentowali montaż słowno-muzyczny po-
święcony tradycjom i obrzędom wielkanocnym. Mali artyści 
opowiadali młodszym i starszym kolegom, rodzicom, którzy 
licznie przybyli na uroczystość i nauczycielom o obchodach 
Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia, o sposobach ozda-
biania jajek i innych tradycjach związanych z nadchodzący-
mi świętami. Dynguśnicy zaprezentowali zwyczaje Wielka-
nocnego Poniedziałku – chodzenie po dyngusie, polewanie 
panien wodą. Chłopcy śpiewali wesołe i żartobliwe piosen-
ki, za które otrzymywali datki (jajka) oraz symbolicznie po-
lewali panny wodą.

Za rządowe 
pieniądze

350 tysięcy złotych na naprawę dróg po powodzi 
otrzymała gmina Grórno z Ministerstwa Admi-

nistracji i Cyfryzacji. Ciężki sprzęt pojawił się już w Krajnie  
i Leszczynach.

W ubiegłym roku nasza gmina otrzymała na likwidację skut-
ków powodzi milion złotych. - Co ważne, w całości wykorzysta-
liśmy te pieniądze, co nie wszystkim gminom się udało - mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. W tym roku z Warszawy  
popłynęły do nas kolejne pieniądze. Tym razem 350 tysięcy 
złotych na: „Przebudowę drogi gminnej Leszczyny – Skała nr 
000872T na odcinku 370 metrów bieżących” oraz „Przebu-
dowę drogi gminnej Krajno – Stara Wieś, Krajno Pogorzełe  
nr 000892T na odcinku 1800 mb”.

Przetargi na realizację tych dwóch inwestycji odbyły się pod 
koniec marca. 

W Leszczynach odbudowana zostanie nawierzchnia na dłu-
gości 370 metrów, odbudowany zostanie także ciek z prefa-
brykatów betonowych na odcinku 140 metrów. Z kolei w Kraj-
nie zakres robót obejmuje: odbudowę i odmulenie obustronne 
rowów na długości 1800 metrów, odbudowę przepustu, odbu-
dowę uszkodzonych betonowych koryt ściekowych  na trzech 
odcinkach (łącznie 340 metrów), naprawę uszkodzonej na-
wierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach (łącznie 920 metrów) 
oraz uzupełnienie poboczy obustronne na odcinku 1800 me-
trów. Roboty mają się zakończyć do 25 sierpnia tego roku.

Wzdłuż drogi Krajno - Stara Wieś pogłębiane są rowy.
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Trudny miesiąc
Tuż po długim majowym week-

endzie ma rozpocząć się budo-
wa nowego mostu przez Kakoniankę 
w Woli Jachowej. - Nowa przeprawa 
będzie większa i mocniejsza od starej 
- zapowiadają drogowcy.

W styczniu władze kieleckiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad podpisały umowę  
z firmą Banimex z Będzina na wykona-
nie projektu i zbudowanie nowego mo-
stu przez Kakoniankę w Woli Jachowej  
w ciągu trasy krajowej nr 74.

Zakończył się już etap projektowania. 
Zaraz po długim majowym weekendzie 
mają rozpocząć się prace budowlane. 

Nowy most będzie miał długość około 
18 metrów i będzie o 10 metrów dłuższy 
od tego uszkodzonego w czerwcu ubie-
głego roku. Posadowiony będzie na pa-
lach wielkośrednicowych. To sprawi, że 
most będzie bardziej odporny na skutki 
nagłych przyborów wód w rzece. Jezd-
nia będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 
metra szerokości. Po obu stronach wy-
konane zostaną chodniki dla pieszych  
o około półtorametrowej szerokości.

Most w Woli Jachowej został znisz-
czony po nawałnicach w czerwcu 2013 
roku. W grudniu 2013 oddano do użytku 
most tymczasowy, po którym odbywa 
się ruch obecnie, a który zostanie roze-
brany w 2015 roku po wybudowaniu do-
celowego obiektu.

Wkrótce rozpocznie się także re-
mont mostu na Lubrzance w ciągu drogi  
z Leszczyn do Mąchocic. Przetarg zo-
stał już ogłoszony.

Podczas sprawdzianu szóstoklasistów  w Zespole Szkół w Górnie.

Wielka Majówka
Pokazy strażackie, gry, konkursy i zabawy dla dzieci, 

wspólne grillowanie i dyskoteka pod gwiazdami. Tak 
będzie wyglądała Majówka w Woli Jachowej, która odbę-
dzie się 18 maja na terenie tamtejszego Zespołu Szkół.

Majówkę organizują: jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Jachowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej 
oraz Urząd Gminy w Górnie.

- Chcemy zapewnić jak najwięcej rozrywki dzieciom. Będą 
specjalne animacje dla najmłodszych, mnóstwo gier, zabaw  
i konkursów - zapowiada Wiesław Kaleta, szef jednostki OSP 
w Woli Jachowej. Swój talent sceniczny zaprezentują także 
uczniowie z miejscowej szkoły. Wystąpi także zespół Crazy 
Melodies z Krajna.

Nie lada atrakcją, nie tylko dla dzieci będzie z pewnością 
pokaz strażacki, w czasie którego druhowie z OSP będą rato-
wać ofiary wypadku drogowego.

Majówka nie może się odbyć bez wspólnego grillowania, 
tak więc organizatorzy zadbają o to by każdy mógł skosztować 
kiełbaskę z rożna.

O godzinie 18 ma się rozpocząć dyskoteka pod gwiazdami, 
która potrwa do godziny 22.

Majówka rozpocznie się 18 maja o godz. 15 na terenie Ze-
społu Szkół w Woli Jachowej.

Rusza budowa 
nowego mostu

Kwiecień był wyjątkowo trudny 
dla naszych uczniów. Na po-

czątku miesiąca sprawdzian pisali 
szóstoklasiści, kilka dni temu egza-
minowano osoby kończące gimnazja.

1 kwietnia sprawdzian swojej wiedzy 
przeszli uczniowie klas szóstych szkół 
podstawowych. Do sprawdzianu przy-
stąpił ponad 120 uczniów z podstawó-
wek funkcjonujących na terenie naszej 
gminy. 

Dla wielu z nich pytania nie były za-
skakujące. - Uważam, że test był łatwy, 
nie miałam problemów by go rozwią-
zać - usłyszeliśmy od jednej z uczennic  

z Cedzyny. 
- Matematyka była prosta. Trudniej-

sze były dla mnie pytania z polskiego - 
stwierdził szóstoklasista z Górna. 

Kilka dni temu egzamin pisali ucznio-
wie kończący naukę w gimnazjach.

Jedni wychodzili zadowoleni, inni 
ostrożnie wypowiadali się na temat stop-
nia trudności pytań.

Wyniki zarówno sprawdzianu szósto-
klasistów, jak i egzaminu gimnazjalnego 
będą znane za kilka miesięcy. 

Rezultat uzyskany w czasie testu 
może zaważyć o tym, czy dany uczeń 
dostanie się do renomowanej szkoły.

Utrzymanie boiska trawiastego w należytym stanie nie jest 
sprawą łatwą. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek trenował fut-
bol. W zadbaniu o odpowiedni stan murawy stadionu w Górnie 
pomogła w tym roku firma LECH. Przedsiębiorca dysponujący 
ciężkim sprzętem bezpłatnie wykonał wałowanie boiska.

Pomogli zadbać 
o boisko w Górnie



GŁOS GÓRNA  •  nr  4 (20) •  K WIECIEŃ 20144

Złote i srebrne medale „Za zasłu-
gi dla obronności kraju” wręczo-

no w Wojewódzkim Domu Kultury dla 
mieszkańców naszego powiatu, w tym 
gminy Górno.

Medalami wyróżniono rodziców, któ-
rych trzech i więcej synów pełniło lub 
pełni nienagannie służbę wojskową.  
Z terenu powiatu kieleckiego złote me-
dale otrzymały dwie osoby, obie z gminy 
Górno, a srebrne dwadzieścia, z tego 8  
z gminy Górno. Wręczono też jeden me-
dal wojskowy o charakterze pamiątko-
wym – Gwiazdę Iraku.

Odznaczenia wręczali starosta kielec-
ki Zdzisław Wrzałka i szef Wojewódzkie-
go Sztabu Wojskowego w Kielcach płk 
Wiesław Święchowicz. Na uroczystości 
obecny był także wójt gminy Górno Prze-
mysław Łysak.

Starosta pogratulował odznaczonym 
rodzicom i podziękował za wspaniałe wy-
chowanie dzieci. Za to, że synowie słu-
żyli Ojczyźnie tak jak potrafili najlepiej.  
W swojej służbie wyróżniali się pracą, co 
na pewno służyło krajowi. Możecie być 
dumni ze swoich synów pełniących służ-
bę w Wojsku Polskim – powiedział staro-
sta kielecki.

Starosta odniósł się również do obec-
nej sytuacji w Polsce i na świecie. - Wszy-
scy wiemy, że świat nie jest ustabilizowa-
ny. Wiemy, że wolność nie jest dana raz 
na zawsze. Oby nigdy się nie zdarzyło, że 
po raz kolejny będziemy musieli walczyć 
o nią. Dlatego służba wojskowa i goto-
wość poświęcania się dla Ojczyzny była 
i nadal jest niezwykle ważna - stwierdził.

Natomiast wójt gminy Górno Prze-
mysław Łysak cieszył się, iż to wła-
śnie z gminy Górno jest najwięcej wy-
różnionych medalami, w tym jedyne 
złote. Zwrócił uwagę, iż gmina Górno była  
i jest gminą patriotyczną. Zaznaczył jak 
ważna również w czasach obecnych jest 
liczebność Sił Zbrojnych. Pogratulował 
wszystkim odznaczonym.

Złote medale „Za zasługi dla obron-
ności kraju” otrzymali Anna i Stanisław 
Krawczykowie z Górna Zawady.

Srebrnymi medalami „Za zasłu-
gi dla obronności kraju” zostali wy-
różnieni: Stanisława i Stefan Cedro, 

Bronisława i Michał Gajewscy, Broni-
sława Krzysiek - wszyscy z Górna, Te-
resa Krzysiek ze Skorzeszyc i Maria  
i Tadeusz Mazurczak z Górna Zawady. 

Zasłużeni - odznaczeni

Odznaczeni mieszkańcy naszej gmi-
ny ze starostą Zdzisławem Wrzałką,  
wójtem Górna Przemysławem Łysa-
kiem i płk. Wiesławem Święchowi-
czem, szefem WSW Kielce.

Anna i Stanisław Krawczykowie z Gór-
na Zawady, jako jedyni w powiecie kie-
leckim otrzymali złote medale „Za za-
sługi dla obronności kraju”.

Patryk Kręgiel gminnym Mistrzem Ortografii
Patryk Kręgiel, uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej 

w Radlinie został zwycięzcą XI Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „Mistrz Ortografii”.

Celem konkursu jak podkreślają jego organizatorzy, jest 
podniesienie sprawności językowej młodego pokolenia, co 
udaje się znakomicie, gdyż przygotowanie uczniów z roku na 
rok jest coraz lepsze. Konkurs pobudza także do aktywności 
samych nauczycieli, którzy poszukują coraz to nowych i sku-
teczniejszych metod nauczania tej, jakże trudnej, dziedziny oj-
czystego języka.

Do walki o tytuł gminnego Mistrza Ortografii stanęli ucznio-
wie z podstawówek funkcjonujących na terenie naszej gminy 
wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

- Dyktando konkursowe opowiadało o królu, któremu przy-
śniło się, że ohydny stwór porwał jego ukochaną córeczkę. 
Opisywanie perypetii mieszkańców zamku przysporzyło nie-
którym uczestnikom wiele trudności. W tekście aż roiło się od 
pułapek językowych – mówi Iwona Gałkiewicz, polonistka ze 
Szkoły Podstawowej w Radlinie.

Bezbłędnie z tekstem poradził sobie Patryk Kręgiel, uczeń 
szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Radlinie, przygotowywany 
przez Iwonę Gałkiewicz i to on zdobył tytuł Mistrza Ortografii.

Tytuł Wicemistrza Ortografii otrzymała Aleksandra Bujak ze 
Szkoły Podstawowej w Leszczynach, przygotowywana przez 

Annę Wiecha. Miejsce trzecie zasłużenie zajęła Wiktoria Wą-
chocka ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach, której na-
uczycielem jest pan Grzegorz Szczepański.

Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali nagrody 
książkowe oraz upominki ufundowane przez wójta Przemysła-
wa Łysaka i Urząd Gminy w Górnie.

Laureaci ze swoimi nauczycielami i organizatorami konkursu.
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Wyjątkowe Misterium

Jezus naucza wiernych. Wraz z nim 12 apostołów. Żona Piłata wraz ze służącymi w swojej komnacie.

Scena biczowania, na plecach Jezusa widać krew. Ukrzyżowanie - z przebitych kończyn wypływa krew.

Z niesamowitym rozmachem i pieczołowitością 
mieszkańcy Górna przygotowali Misterium Męki 

Pańskiej, które zaprezentowali w niedzielę 13 kwietnia  
w miejscowym kościele.

W przygotowanie inscenizacji męki Chrystusa zaangażowała 
się niemal cała społeczność Górna. Profesjonalne stroje, sceno-
grafia, gra aktorów oraz oprawa świetlno-muzyczna sprawiły, że 
trudno było odnieść wrażenie, że misterium przygotowali amato-
rzy. Nic więc dziwnego że widzowie po zakończeniu spektaklu 
dziękowali aktorom i reżyserom owacją na stojąco. Organizatorzy 

- ks. Mariusz Kałka, Jolanta Gawęcka i Jolanta Domagała oraz 
Kamila Strząbała i Marek Kaleta - dziękowali za pomoc miesz-
kańcom, dyrekcji szkoły i wójtowi.

Patronat  nad  przedstawieniem objął proboszcz parafii Górno 
Edward Kupis. Podziękowania należą się dla Zdzisława Grzegolca, 
który przy pomocy mężczyzn grających w Misterium zrobił krzyż  
i całą konstrukcję pozwalającą go ustawić w kościele. Podziękowa-
nia dla Teresy Grzegolec za pomysł na kostiumy i właścicielce kwia-
ciarni ”Jolanta” z Górna - Jolanty Obary za przekazanie kwiatów 
i pięknych dekoracji stołów.

Jezus na sądzie u Piłata. Tłum żąda ukrzyżowania Jezusa.
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*Jak długo działa Pan w samorządzie? 
- Od 2010 roku pełnię funkcję radnego. 

Wcześniej, w latach dziewięćdziesiątych przez 
dwa lata pełniłem obowiązki sołtysa Bęczkowa.

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

- Został dokończony plan zagospodarowania 
przestrzennego Bęczkowa i dokończona bu-
dowa kanalizacji sanitarnej. Obecnie wszyscy 
mieszkańcy naszej wsi mają możliwość podłą-
czenia się do sieci sanitarnej.

Największym moim sukcesem jest to, że 
udało mi się wywalczyć budowę chodnika w 
Bęczkowie od skrzyżowania Bęczków Niwy 
do drogi cmentarnej. Dzięki temu dzieci mogą 
bezpiecznie chodzić do i ze szkoły, a starsi do 
kościoła, sklepu czy na przystanek autobusowy.

Cieszę się, że udało się przedłużyć linię au-
tobusową nr 47, dzięki czemu mieszkańcy Górki 
i części Niw nie muszą już chodzić na przysta-
nek koło szkoły.

W ubiegłym roku udało się wybudować 
parking przy szkole w Bęczkowie. Jako radny 
starałem się o pieniądze na remonty w szkole. 
Zmodernizowana została kuchnia ze stołów-
ką oraz sale lekcyjne. W najbliższe wakacje 
za sto tysięcy złotych będzie przebudowana 
kuchnia. Przebudowane zostało też wejście do 
szkoły.

W czasie mojej kadencji powstała droga as-
faltowa z odwodnieniami w Podmąchocicach  
i Komornikach Drugich, a w Komornikach do-
datkowo powstało oświetlenie uliczne.

Ważną sprawą, którą udało mi się przefor-
sować jako radnemu, jest zmiana numeracji do-
mów i nadanie nazw ulic w Bęczkowie.

Zaznaczyć w tym miejscu muszę, że więk-
szość tych rzeczy udało się zrobić dzięki dobrej 
współpracy z wójtem.

*Czego się Panu nie udało zrobić? 
- Nie udało się zrobić chodnika przez Komor-

niki Pierwsze. Złożyłem w tej sprawie wniosek, 
ale niestety zabrakło pieniędzy.

*Co się Panu najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

- Najbardziej nie podobają mi się sesje Rady 
Gminy, spory, do których dochodzi w trakcie 
obrad między niektórymi radnymi a wójtem. 
Działania niektórych radnych psują wizerunek 
nie tylko wójta, ale także całej gminy i jej miesz-
kańców.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać  dla 
mieszkańców?

- Najważniejsze dla mnie jest wybudowanie 
chodnika w Komornikach Pierwszych. Nieste-
ty inwestycja nie będzie tania ponieważ trzeba 
wykonać kryte odwodnienie jezdni, bo nie ma 
miejsca na rowy.

Chciałbym także wybudować drogę asfalto-
wą łączącą Bęczków Niwy z drogą powiatową 
w stronę Gościńca. Obecnie droga jest utwar-
dzona kamieniem i żwirem, ale to się wybija, 
asfalt byłby rozwiązaniem problemu. 

G Ł O S  R A D Y  G M I N Y

Wychodząc naprzeciw prośbom radnych, 
by mogli zaprezentować swoje dokonania 
na łamach „Głosu Górna” przed zbliżający-
mi się wyborami, prowadzimy cykl krótkich 
wywiadów. 

Radni odpowiadają w kolejności alfabe-
tycznej na te same pytania dotyczące ich 
działalności. W kolejnym numerze rozmowa 
z Dorotą Kot i Władysławem Kowalczykiem.

Tadeusz Kmieć
Ma 63 lata, z wykształ-

cenia  ślusarz, obecnie 
przebywa na emeryturze, 
wcześniej 33 lata praco-
wał na poczcie jako listo-
nosz. Radnym jest po raz 
drugi. Po raz pierwszy  
w radzie gminy zasiadał 
w latach 1984-89. Kolej-
ny raz został wybrany do 
rady w wyborach samo-
rządowych w 2010 roku. 
Mieszka w Bęczkowie.

Marek Kaleta
Ma 41 lat, wykształ-

cenie wyższe. Na co 
dzień prowadzi gospo-
darstwo rolne. W radzie 
gminy zasiada pierwszą 
kadencję. 

* Jak długo działa Pan w samorządzie?
- Radnym gminy Górno zostałem w 2010 

roku, tak więc działam w samorządzie czwarty 
rok.

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

- Odpowiadając na to pytanie należy się cof-
nąć do roku 2010. Wtedy kandydat na wójta, 
Przemysław Łysak, zaproponował mi abym sta-
rał się o mandat radnego z jego komitetu wybor-
czego. Nie ukrywam, że bardzo długo myślałem 
nad tym, wiedząc jak odpowiedzialne zadanie 
mnie czeka w razie uzyskania mandatu radne-
go. Po długich rozmowach wyraziłem zgodę 
pod dwoma warunkami:

- jedna inwestycja rocznie w sołectwach Gór-
na,

- jedno spotkanie informacyjne w sołectwach 
rocznie.

Jeśli chodzi o sukcesy, to nie mogę przypi-
sywać ich wyłącznie sobie. Na sukces pracują 
wszyscy: mieszkańcy, sołtysi, radni, wójt, pra-
cownicy urzędu, strażacy. Ja jako radny staram 
się ich wspierać. Chcę przypomnieć, że bez po-
mocy tych osób nie byłoby niektórych inwestycji.

Gdyby wójt nie zaskarżył uchwały budżeto-
wej, nie powstałaby droga z Górna do Daleszyc 
z chodnikami, parkingami i zatoką autobusową. 
Strażacy napisali wniosek o fundusze na plac 
zabaw przed szkołą. 

Pilną potrzebą było utworzenie przedszko-
la, o które mieszkańcy postulowali od lat. Wójt 
podjął się mediacji z panią Anną Białogońską. 

Po długich rozmowach doszli do porozumienia, 
za co w imieniu mieszkańców chciałbym im ser-
decznie podziękować.

O położenie nawierzchni asfaltowej w Górnie 
-Parcelach zabiegali mieszkańcy na czele z Ewą 
Łysak i sołtys Teresą Szlufik. 

Wykonane zostało odwodnienie przy przy-
stanku w Górnie, o które zabiegał sołtys Marian 
Grzegolec.

*Czego się Panu nie udało zrobić?
- Przyspieszyć prac nad kanalizacją. Do 

2011 roku czekaliśmy na decyzję środowisko-
wą poprzedniej lokalizacji, gdy upadła, prawie 
dwa lata czekaliśmy na decyzję w sprawie 
nowej od Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. Nie udało się wybudować drogi 
Górno-Parcele - Krajno oraz poprawić stanu 
nawierzchni boiska w Górnie. 

*Co się Panu najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

- Nie podoba mi się to, że jako gmina prawie 
14-tysięczna nie mamy swojego reprezentanta 
w sejmiku województwa, który zadbałby o pozy-
skiwanie funduszy.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Uważam, że teraz priorytetem będzie 
dokończenie budowy domu kultury i rozbu-
dowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Górnie.
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G Ł O S  R A D Y  G M I N Y

Jubileusz pięciolecia działalności 
świętowały w lutym panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Woli Jachowej. 
Były słowa uznania, gratulacje, nie 
obyło się też bez prezentów i życzeń.

Na początku uroczystości członkinie 
koła powitały zebranych gości piosenka-
mi przygotowanymi właśnie na tę okazję. 

Następnie wójt gminy Górno Przemy-
sław Łysak z szefową Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Górnie Joanną Winiarską 
złożyli jubilatkom życzenia oraz wręczyli 
upominki. Jednym z nich był wizerunek 
naścienny upamiętniający wizytę KGW  
z Woli Jachowej w Pałacu Prezydenckim 
oraz spotkanie z Pierwszą Damą RP.

Następnie członkinie KGW oraz przy-
byli goście zasiedli do stołu. Panie na tę 
okoliczność przygotowały pyszne potrawy.

W trakcie spotkania nie zabrakło rów-
nież wspólnego śpiewania oraz rozmów 
nawiązujących do historii powstania koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli 
Jachowej tworzy 14 kobiet. Przewodni-
czącą jest Barbara Grzesik. Koło dzia-
ła od 2009 roku. Panie reprezentowały 
gminę Górno w wielu konkursach oraz 
przeglądach. Gospodynie są znako-
mitymi kucharkami. Potrafią także wy-

szywać obrusy, serwety oraz ozdoby 
świąteczne. Mają ogromną wiedzę na 
temat regionalnych tradycji. Wykazu-
jąc się umiejętnościami aktorskimi, po-
kazują różne obrzędy. Swoją wiedzą 
chętnie dzielą się z innymi. Goszczą  
w szkołach i pomagają przy organizacji 
imprez gminnych. W ubiegłym roku KGW 
z Woli Jachowej zajęło trzecie miejsce  
w województwie i drugie w powiecie 
w konkursie na najprężniej działające 
Koło Gospodyń Wiejskich Województwa 
Świętokrzyskiego.

Nic więc dziwnego, że na ich jubileusz 
przybyło wiele znanych osób: wójt gminy 
Górno Przemysław Łysak, jego zastęp-
ca Paweł Marwicki, wiceprzewodniczą-
cy rady gminy Górno Jan Zielonka, radni 
gminy Górno: Grzegorz Skiba, Stanisław 
Cedro, strażacy: Wiesław Kaleta oraz Ma-
rek Tamborski, specjalista działu PWG-
DiA Powiatowego Zespołu Doradczego 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego Joanna Karwacka, pracowni-
ca Urzędu Gminy Górno Wiesława Obara, 
aktorka Teatru Lalki i Aktora Kubuś Ewa 
Lubacz z mężem Michałem oraz cór-
ką, szefowa Gminnego Ośrodka Kultury  
w Górnie Joanna Winiarska.         /JW/

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej z gośćmi podczas jubileuszu.

Działają już 5 lat

Panie z Woli Jachowej zaprezentowały piosenki, które ułożyły z okazji jubileuszu.

Są najlepsi  
w województwie
Zespół ratowniczy ze Szkoły 

Podstawowej z Bęczkowa bę-
dzie reprezentował nasze wojewódz-
two w finale Ogólnopolskiego Kon-
kursu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Już po raz trzeci zespół ra-
towniczy ze Szkoły Podstawowej  
z Bęczkowa pod kierunkiem p. Mał-
gorzaty Obary wziął udział w III edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu ,,Ratujemy  
i Uczymy Ratować”. Organizatorem kon-
kursu jest Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy.

Szkoła z Bęczkowa  okazała się znów 
najlepsza w województwie świętokrzy-
skim. Po dwóch etapach zajęła I miejsce 
i tym sposobem zakwalifikowała się do 
Wielkiego Finału w Warszawie, który od-
będzie się 30 maja.

Pomogą  
rolnikom 
Rolnicy mający problem z prawi-

dłowym wypełnieniem wniosku 
o dopłaty obszarowe mogą uzyskać 
pomoc w Urzędzie Gminy w Górnie.

Wójt gminy Górno informuje, że  
w związku z rozpoczętym naborem 
wniosków na 2014 rok zostały urucho-
mione dyżury stażystów, którzy bez-
płatnie pomagają wypełniać wnioski 
obszarowe dla rolników z terenu gminy. 
Dyżury rozpoczęły się 14 kwietnia 2014 
roku i trwać będą do końca kampanii, 
tj. 15 maja 2014 roku w godzinach 9-14 
w Urzędzie Gminy.

Przy okazji informujemy, że od dnia 
31 marca 2014 roku w każdy poniedzia-
łek i środę w godzinach 8.30-14.00 do-
radca Powiatowego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Kielcach Joanna Karwac-
ka wypełnia wnioski odpłatnie w Urzę-
dzie Gminy - sala konferencyjna na par-
terze budynku.

Nagrodzony  
za wywiad
Bartosz Jędrzejczyk, uczeń 

klasy V Szkoły Podstawo-
wej w Cedzynie został finalistą 
ogólnopolskiego konkursu literac-
ko-plastycznego Moja Ojczyzna  
w 2050 roku.

Na konkurs wpłynęło 170 prac z całe-
go województwa świętokrzyskiego. Dwie 
z nich zakwalifikowano do finału ogólno-
polskiego, w tym pracę Bartosza - wy-
wiad z przedstawicielami trzech pokoleń.
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Akademia Korony w Górnie

Kilkudziesięciu uczniów wraz ze 
swoimi rodzicami przyszło na 

spotkanie organizatorów Akademii 
Piłkarskiej Korony Kielce, która roz-
poczyna działalność na terenie naszej 
gminy. Chętni będą mogli trenować 
pod okiem szkoleniowców kieleckiego 
klubu nie wyjeżdżając poza granice 
gminy.

Spotkanie organizacyjne odbyło się  
w Zespole Szkół w Górnie. Miejsce nie 
było przypadkowe, bowiem to tu, na obiek-
tach szkolnych będą odbywały się treningi.

Planujemy, że zajęcia prowadzone 
będą dwa razy w tygodniu. W zależno-
ści od pogody albo na boisku, albo w hali 
sportowej. Treningi poprowadzą trenerzy 
Korony Kielce, a system szkolenia będzie 
taki sam jak w klubie w Kielcach – zapo-
wiada Dominik Fiuk, prezes stowarzysze-
nia Fair Play w Koronie.

Na zajęcia Akademii Piłkarskiej Koro-

ny mogą uczęszczać ucznio-
wie w wieku od 4 do 12 lat. 
Oprócz zdobywania umiejęt-
ności panowania nad piłką 
mogą liczyć na darmowe wy-
jazdy na mecze Korony Kiel-
ce, spotkania z piłkarzami  
i trenerami klubu. 

Same treningi będą jednak 
płatne – 65 złotych na mie-
siąc. W ramach tych pieniędzy 
dzieci będą miały wykupione ubezpiecze-
nie, sprzęt sportowy także będzie zapew-
niał nasz sponsor firma Kielsport – mówi 
prezes Fiuk. Co ważne, jeśli dziecko  
z powodu choroby nie będzie brało udziału  
w treningach, opłata nie będzie naliczana. 

Na spotkanie inaugurujące Akademię 
Piłkarską Korony w gminie Górno przy-
było kilkudziesięciu uczniów wraz z ro-
dzicami. Ci pierwsi mogli od razu wziąć 
udział w pierwszym, darmowym treningu, 

ci drudzy dopytać o wszelkie szczegóły. 
- Mój syn uwielbia grać w piłkę, cieszę 

się, że będzie mógł trenować tę dyscypli-
nę pod okiem profesjonalistów – usłysze-
liśmy od jednego z rodziców.

- To świetna inicjatywa. Wszystko co 
odciąga młodych ludzi od komputera  
i telewizora trzeba wspierać i pochwalać 
– powiedział Stanisław Niestój, dyrektor 
Zespołu Szkół w Górnie. - Dzięki tej ini-
cjatywie będziemy mieli adeptów do GKS 
Górno – dodał.

Liga argentyńska na boisku w Radlinie
Meczem Estudiantes Wola Jachowa kontra Tigree Cedzy-

na zainaugurowano Turneo Apertuara Radlin, czyli otwarty 
gminny turniej piłki nożnej. Rozgrywki toczą się tym samym 
systemem co w lidze argentyńskiej, a drużyny występujące 
w niej przyjmują nazwy rodem z południowej Ameryki.

Pierwsze mecze turnieju rozegrano na boisku Orlik w Radli-
nie 4 kwietnia. Zwycięski zespół poznamy w połowie czerwca.

- Co piątek od godziny 18 do 21 odbywają się kolejne me-
cze. Turniej przebiega według zasad ligi argentyńskiej. Bierze 
w nim udział dziewięć drużyn i każda w swojej nazwie posiada 
akcent południowoamerykański – mówi Dawid Krzysiek, orga-
nizator turnieju, animator przy boisku Orlik w Radlinie.

Imprezę zainaugurował mecz Estudiantes Wola Jachowa – 
Tigree Cedzyna, który zakończył się wynikiem 3:2.

- Najmłodszy zawodnik biorący udział w rozgrywkach ma 
15 lat, najstarszy 40 – informuje Dawid Krzysiek. Nad bezpie-
czeństwem uczestników rozgrywek jak zawsze czuwała pani 
Helena Anioł, pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Radlinie, go-
towa nieść pomoc przedmedyczną w razie kontuzji.

Estudiantes Wola Jachowa kontra Tigree Cedzyna. Mecz za-
kończył się wynikiem 3:2.

Na spotkanie inauguracyjne licznie przybyli uczniowie i ich rodzice. 
Na zdjęciu z prawej: Stanisław Niestój, dyr. ZS Górno, z przedstawicie-
lami klubu Korona Kielce i Stowarzyszenia Fair Play w Koronie.

Chętni wzięli udział w pierwszym treningu.


