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GŁOS GÓRNA

Gdy dzieci nie ma w szkole

Czytaj na stronie 2 

Górno w gronie 
najlepszych!
Wysokie miejsce naszej gminy w tegorocznym Rankingu  
Samorządów dziennika „Reczpospolita”

Na zdjęciu wójt Łysak z dyplomem 
laureata dla gminy Górno.

Zwrócą akcyzę 
za olej napędowy
Rolnicy z gminy Górno mogą od-

zyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej. Wnioski w tej spra-
wie będą przyjmowane w Urzędzie 
Gminy Górno od 1 sierpnia.

Wnioski będą przyjmowane od 1 
sierpnia do 1 września. Dołączyć do 
nich należy faktury lub ich kopie stano-
wiące dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2014 do 31 maja 
2014.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego 
w 2014 roku wynosi 0,95 zł do litra pa-
liwa. Maksymalny zwrot jaki można uzy-
skać to 81,70 zł za hektar.

Druk wniosku można pobrać ze stro-
ny internetowej urzędu www.gorno.pl lub  
odebrać osobiście w Urzędzie Gminy 
w Górnie, pok. 3 i 7.

W szkole w Radlinie trwa malowanie holu.

Effect na 
dożynkach
Zespół Effect będzie gwiazdą te-

gorocznych gminnych dożynek. 
Święto plonów odbędzie się 24 sierp-
nia. Rozpocznie je uroczysta msza 
święta w kościele w Górnie, po której 
korowód dożynkowy przemaszeruje 
na pobliski stadion sportowy, gdzie 
odbędą się główne uroczystości.

Organizatorzy zapowiadają, że atrak-
cji nie zabraknie. Będzie można się 
przejechać za darmo kolejką świętokrzy-
ską na trasie 15 kilometrów.

Dzieci do zabawy będzie zachęcała 
grupa Patigo, która wieczorem zamieni 
się w szczudlarzy i teatr ognia.

Na scenie tradycyjnie zaprezentują 
się zespoły ludowe i koła gospodyń wiej-
skich działające na terenie gminy.

Gwiazdą imprezy będzie zespół Ef-
fect, wystąpi także kapela Ciupaga - 
grająca muzykę folkową inspirowaną 
klimatami bałkańskimi.

Wieczorem rozpocznie się dyskoteka 
pod gwiazdami, w czasie której muzykę 
zapewni zespół Elita.

Impreza zakończy się o godzinie 24.

Wymiana instalacji elektrycz-
nej, remont kuchni, łazienek, 

malowanie sal lekcyjnych i korytarzy. 
W szkołach na terenie naszej gminy 
pojawiły się ekipy remontowe i pozo-
staną tam aż do września.

Uczniowie cieszą się z letniego wypo-
czynku, tymczasem w szkołach na dobre 
zagościły ekipy remontowe. W Radlinie 
wymieniona została instalacja elektrycz-
na, lampy oświetleniowe, trwa malowa-
nie holu. W Bęczkowie założone zostały 
piłkochwyty przy boisku, trwa przysto-
sowywanie łazienek do potrzeb  przed-
szkolaków. W Skorzeszycach również 
remontowane są toalety. 

Właściwie w każdej ze szkół na te-
renie naszej gminy są lub wkrótce będą 
malowane sale lekcyjne.

Gmina Górno została laureatem 10 Jubileu-
szowego Rankingu Samorządów 2014 orga-

nizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.
Nasza gmina znalazła się w pierwszej setce samo-

rządów, lokując się na wysokim 38 miejscu. W kategorii 
gmin wiejskich wyżej od nas uplasowała się tylko jed-
na gmina z naszego województwa - Morawica.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
organizowany jest już od 10 lat. Kapitule 
konkursowej przewodniczy były premier 
Jerzy Buzek.

Jurorzy oceniali wiele czynników, 
między innymi sytuację finansową sa-
morządów i sposób zarządzania.

- Bardzo się cieszę, że otrzymali-
śmy tytuł laureata w rankingu „Rzecz-
pospolitej”. To duży sukces zważyw-
szy na mnogość kryteriów jakie były 
oceniane - mówi wójt Przemysław Łysak.
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PANIE SIĘ JEDNOCZĄ
Barbara Kundera, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich 

w Leszczynach została wiceprzewodniczącą Powiatowej 
Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

Pierwszy Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich od-
był się w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Wzięły w nim 
udział także panie z gminy Górno. W czasie spotkania ze 
starostą i posłankami Marzeną Okłą-Drewnowicz oraz Re-
natą Janik, rozmawiano między innymi o bezrobociu wśród 
kobiet na wsi. Podczas spotkania powołano i ukonstytuo-
wano prezydium Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. 
Przewodniczącą rady została Lidia Grzanka, a jej zastępcą 
Barbara Kundera, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Leszczynach.

PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU
Wójt Gminy Górno informuje, iż „Realizacja programu 

usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 
Górno” w 2014 roku została dofinansowana ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 31.579,20 zł, tj. 
50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 22.105,44 zł tj. 
35% kosztów kwalifikowanych zadania.

Gmina Gór-
no – kwota do-
tacji 9.473,76 zł, 
tj. 15% kosztów 
k w a l i f i ko w a -
nych zadania.

JANUSZ BEDNARZ W SENACIE
Janusz Bednarz, sołtys 

Radlina odebrał nagrodę 
Sołtysa Roku w plebiscy-
cie organizowanym przez 
„Gazetę Sołecką”.

Nagrodę odebrał w Se-
nacie RP z rąk marszałka 
Bogdana Borusewicza.

Na uroczystość w War-
szawie Janusz Bednarz 
pojechał z posłanką Ma-
rzeną Okłą-Drewnowicz, 
starostą Zdzisławem 
Wrzałką i wójtem Przemy-
sławem Łysakiem, prze-
wodniczącym Rady Gminy 

Władysławem Kowalczykiem i Feliksem Januchtą, prezesem 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Na zdjęciu Ja-
nusz Bednarz wraz z posłanką Marzeną Okłą-Drewnowicz 
i marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem.

WYRÓŻNIENIE DLA NASZEGO ROLNIKA
Józef Piotrowski z Górna został wyróżniony przez Świę-

tokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w czasie tego-
rocznych Dni Otwartych ŚODR.

Impreza przyciąga rolników z całego województwa. Pre-
zentowane są tu zwierzęta hodowlane, maszyny rolnicze itp.

Do Modliszewic wybrała się grupa rolników z gminy Gór-
no wraz z wójtem Przemysławem Łysakiem, radnym Grzego-
rzem Skibą i kierownik referatu rolnictwa Heleną Jamrożek. 
Nieodzownym elementem imprezy jest prezentacja zwierząt 
hodowlanych, na której zaprezentowany został także buhaj 
należący do Józefa Piotrowskiego z Górna. Nasz rolnik otrzy-
mał wyróżnienie.

Sukces gminy

Gmina Górno została laureatem 10 Jubileuszowego 
Rankingu Samorządów 2014 organizowanego przez 

dziennik „Rzeczpospolita”.
Nasza gmina znalazła się w pierwszej setce samorządów 

lokując się na wysokim 38 miejscu z około 1600 gmin wiej-
skich w Polsce. W tej kategorii wyżej od nas uplasowała się 
tylko jedna gmina z naszego województwa - Morawica.

Kapituła, na czele której stanął były premier Jerzy Buzek 
w pierwszym etapie bazowała na danych ministerstwa finan-
sów, a następnie analizowała informacje przesłane przez po-
szczególne samorządy. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 
250 gmin wiejskich z których wyłoniono „Złotą Setkę Samo-
rządów”.

Jednym z głównych kryteriów ocenianych przez jurorów 
była sytuacja finansowa samorządów. 

- Kiedy objąłem stanowisko wójta, była ona fatalna. Urząd 
stracił płynność finansową, nauczyciele nie dostali w terminie 
pensji, musieliśmy wyłączać oświetlenie uliczne. Udało się wy-
prowadzić gminę z problemów, a jej obecna sytuacja finanso-
wa jest stabilna i pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość 
- informuje Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

Jurorzy tworząc ranking samorządów brali pod uwagę prze-
de wszystkim sytuację finansową gminy i zarządzanie, ale nie 
tylko, również: wydatki na inwestycje czy pozyskiwanie pienię-
dzy unijnych. 

Z kolei w rankingu „Rzeczpospolitej” na najbardziej inno-
wacyjne gminy wiejskie, Górno zajęło 9 miejsce w kraju, naj-
wyższe z województwa świętokrzyskiego między innymi ze 
względu na pozyskiwanie pieniędzy na komputeryzację oraz 
za wprowadzenie systemu zarządzania jakością CAF.

Wójt Łysak z wójtem Morawicy podczas gali „Rzeczpospolitej”.
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Bezpiecznie  
na stadion Dobry rezultat uzyskali nasi gimnazjaliści podczas 

egzaminu wieńczącego naukę w szkole. Wynik, jaki 
osiągnęli łącznie, dał naszej gminie siódme miejsce w po-
wiecie kieleckim. Piotr Łakomiec z Bęczkowa jako jedyny 
osiągnął maksymalną ilość punktów z dwóch przedmiotów.

W poprzednim wydaniu „Głosu Górna” pisaliśmy o wyni-
kach testu uczniów kończących podstawówkę. Przypomnijmy, 
zajęli piąte miejsce w powiecie. Niewiele gorzej wypadli nasi 
gimnazjaliści. Zajęli oni siódme miejsce w powiecie kieleckim. 
To oczywiście ich łączny wynik, a jakie wyniki uzyskali ucznio-
wie poszczególnych szkół w naszej gminie? Najlepiej wypadli 
gimnazjaliści z Woli Jachowej, którzy uzyskali średni wynik na 
poziomie 61,4%. Drugi w kolejności rezultat uzyskali uczniowie 
Gimnazjum w Bęczkowie – 57,2%. Uczniowie z Krajna osiągnęli 
średnią 56,4% a uczniowie z Górna 56%. Średni wynik uczniów 
z naszej gminy to 57,8% i jest wyższy o 4,5 procent od średniego 
wyniku w powiecie kieleckim. Egzamin gimnazjalny składa się 
z testu z języka polskiego, historii, matematyki, przyrody oraz 
języka obcego. Wynik egzaminu decyduje o kolejności przyjęć 
do liceów. Piotr Łakomiec z Bęczkowa jako jedyny zdobył 100% 
z dwóch przedmiotów, za co otrzymał nagrodę wójta gminy.

Pogoda im nie sprzyja

Gimnazjaliści  
zdali egzamin

Rozpoczęła się budowa chodnika wzdłuż trasy krajo-
wej nr 74 w Górnie. Piesi bezpiecznie dotrą do sta-

dionu sportowego.
Inwestycja jest realizowana i w całości finansowana przez 

kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. W ubiegłym roku wyremontowana została nawierzchnia 
przy skrzyżowaniu trasy krajowej z drogą powiatową w stronę 
Daleszyc i drogą wojewódzką w stronę Krajna. Teraz prace są 
kontynuowane. Powstaje chodnik, który połączy deptak przy 
drodze powiatowej w kierunku Daleszyc ze skrzyżowaniem 
przy stacji paliw.

- Dzięki temu piesi będą mogli bezpiecznie dotrzeć na sta-
dion sportowy - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna. 

Trwa budowa chodnika przy trasie krajowej nr 74 w Górnie.

Droga między Leszczynami a Mąchocicami jest nieprzejezdna.

Mieszkańcy Leszczyn z niecierpliwością czekają na 
zakończenie prac związanych z przebudową mostu 

na Lubrzance. Pogoda jednak nie sprzyja robotnikom. 
Obecnie budowane są dwa mosty na terenie naszej gminy. 

W Leszczynach na Lubrzance i w Woli Jachowej na Kakonian-
ce. Gwałtowne deszcze i szybko wzbierające rzeki uniemożli-
wiały wykonywanie prac. Budowlańcy zapewniają jednak, że 
zrobią wszystko by prace ukończyć w terminie.

Most na Lubrzance ma być gotowy w połowie październi-
ka, przeprawa w Woli Jachowej ma być wykonana do końca 
roku.

Sabat w Krajnie ma 
„Sposób na Sukces”

Zenon Dańda, właściciel Ośrodka Sabat, w Kancelarii Prezyden-
ta RP, odbiera nagrodę w konkursie „Sposób na Sukces”.

Ośrodek Sabat w Krajnie znalazł się w gronie laure-
atów tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiego Kon-

kursu „Sposób na Sukces”. Wręczenie nagród odbyło się 
w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.

Spośród 66 zgłoszeń jury konkursu wybrało 15 przedsię-
wzięć, które nagrodzono w trzech kategoriach: rodzinnej, ze-
społowej i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 
Najwięcej, bo aż 10 przedsięwzięć nagrodzono w kategorii ro-
dzinnej.

W gronie laureatów konkursu znaleźli się właściciele Ośrod-
ka Sabat w Krajnie, który w ciągu ostatnich lat rozwija się 
w imponującym tempie. Dwa lata temu powstał w nim park li-
nowy oraz Aleja Miniatur, która cyklicznie się powiększa. Nie-
bawem pojawi się w niej kolejna budowla - miniatura katedry 
Matki Bożej z Aparecidy z Brazylii w skali 1:25.

Obecnie w Ośrodku Sabat powstaje lunapark. Oczywiście 
w Krajnie znajduje się także stok narciarski z kilkoma trasami 
zjazdowymi, z których najdłuższa ma 850 metrów.

Właścicielom Ośrodka Sabat gratulujemy wyróżnienia.
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Partyzanci, hitlerowcy, zasadzka, 
huk wystrzałów oraz walka na 

śmierć i życie. Grupa rekonstrukcji 
historycznych przypomniała 13 lipca 
w Leszczynach wydarzenia z czasów II 
wojny światowej. 

Stowarzyszenie Święty Jacek z Lesz-
czyn wspólnie z proboszczem miejscowej 
parafii Ryszardem Zaborkiem, przygoto-
wali uroczystości patriotyczne, upamięt-
niające zasadzkę hitlerowców na oddział 
Armii Krajowej „Wybranieccy”. 

Po uroczystej mszy świętej w intencji 
ofiar walk powstańczych, przybyli na uro-
czystości goście złożyli kwiaty przed po-
mnikiem poświęconym partyzantom Armii 

Krajowej. Wśród nich byli między innymi: 
europoseł Bogdan Wenta, poseł Renata 
Janik, wicemarszałek województwa Jan 
Maćkowiak, starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, wójt Górna Przemysław Łysak, 
wójt Masłowa Ryszard Pazera, przedsta-
wiciele organizacji kombatanckich i orga-
nizatorzy uroczystości.

- Grupa Rekonstrukcji Historycznych 
„JODŁA” pokazała potyczkę pod Lesz-
czynami w nocy z 2 na 3 maja 1943 r., 
kiedy w niemiecką zasadzkę wpadł patrol 
Wybranieckich. Wówczas jeden z żołnie-
rzy został ranny, a jeden, kapral Stanisław 
Jończyk „Chmiel”, poległ - mówił Dionizy 
Krawczyński, szef grupy „JODŁA”.

Inscenizacji przyglądał się tłum mieszkańców Leszczyn.

Strażacy modlili się w sanktuarium w Kałkowie

Jako jedyna podczas Eucharystii dary składała MDP dziewcząt z Górna.

Przypomnieli  
naszą historię
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Druhowie z OSP Górno i Wola Jachowa 
z wójtem gminy Przemysławem Łysa-

kiem wzięli udział w pielgrzymce strażackiej 
do sanktuarium Matki Bolesnej w Kałkowie.

Naszą gminę w spotkaniu modlitewnym repre-
zentowali zarówno strażacy biorący udział w ak-
cjach gaśniczych jak i przedstawiciele Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. 

Uroczystości w Kałkowie rozpoczęły się drogą 
krzyżową, po której strażacy mogli przystąpić do 
sakramentu pokuty i pojednania. W czasie przy-
gotowań do mszy świętej polowej zaprezentowa-
ły się orkiestry dęte. Po Eucharystii z udziałem 
księży kapelanów rozpoczęło się spotkanie inte-
gracyjne. Była tradycyjna strażacka grochówka 
i czas na rozmowę. 

W pielgrzymce uczestniczyli strażacy ochot-
nicy oraz funkcjonariusze Państwowej Straży 
Pożarnej z diecezji kieleckiej, radomskiej oraz 
sandomierskiej. 

Jak informuje Łukasz Lipiec, 
przedstawiciel Powiatowego 

Zarządu Dróg, na najbliższe dwa 
tygodnie zaplanowano następują-
ce prace na drogach powiatowych 
w gminie Górno.

W miejscowości Skorzeszyce Pipała 
od Woli Jachowej obustronne odmulanie 
rowów na odcinku 1500 m. W miejsco-
wości Krajno Drugie w stronę Porąbek 
na odcinku 1600 m. W miejscowości 
Górno od posesji 29 w stronę Górna Za-
wady na odcinku 1200 m.

Powyższe prace są wynikiem pism 
składanych do Powiatowego Zarzą-
du Dróg przez Urząd Gminy Górno po 
ostatnich ulewach oraz spotkania w te-
renie wójta gminy i kierownika obwodu 
PZD w Łagowie z mieszkańcami Sko-
rzeszyc.

Roboty na 
drogach

Zniżki dla 
dużych rodzin
Gmina Górno wydaje Karty Du-

żej Rodziny, uprawniające do 
ulg w całym kraju.

W ramach rządowego projektu w ca-
łym kraju rodziny wielodzietne (co naj-
mniej trójka dzieci w wieku do 18 roku 
życia lub do 25 roku życia w przypadku 
gdy dziecko uczy się lub studiuje) otrzy-
mują Kartę Dużej Rodziny. Jej posiada-
cze będą mieli możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej 
czy transportowej na terenie całego kra-
ju. Karty w naszej gminie wydaje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie.
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Udany debiut w Radlinie

Piknik rodzinny w Radlinie zgodnie ze swym celem zintegro-
wał wszystkich mieszkańców gminy.

Wójt Przemysław Łysak dziękował mieszkańcom Radlina za ak-
tywność i zorganizowanie pikniku.

Mocnym akcentem zadebiutowało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Radlinie i Stowarzyszenie na rzecz Roz-

woju Radlina i Gminy Górno, które gromadzi ludzi z pasją 
i pełnych zaangażowania. Na zorganizowanym przez nich 
pikniku rodzinnym bawiły się tłumy mieszkańców.

Zgromadzonych licznie uczestników tej integracyj-
nej, rodzinnej zabawy przywitali gorąco organizatorzy:  
wójt Przemysław Łysak z ramienia Gminy Górno, Krzysztof 
Kołtun – dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radli-
nie, Iwona Gałkiewicz – prezes stowarzyszenia oraz Ewa Kraj-
carz – przewodnicząca KGW w Radlinie.

Na uroczyste otwarcie niedzielnego festynu 22 czerwca pa-
nie z KGW przygotowały powitalną piosenkę oraz rewelacyjny 
koncert świętokrzyskich pieśni ludowych z towarzyszeniem 
akordeonistów: radnego Jacka Krajcarza i Marka Dudzika oraz 

bębnisty Stanisła-
wa Ksela. Na scenie 
panie zadebiutowały 
w przepięknych, utrzy-
manych w tradycyjnej 
świętokrzyskiej tona-
cji strojach ludowych, 
które zostały uszy-
te dzięki otrzymaniu 
przez Stowarzysze-
nie wsparcia z Urzę-
du Gminy w Górnie, 
z tzw. „Małego Gran-
tu”, w ramach wniosku 

złożonego w konkursie ofert z pożytku publicznego, w który 
mocno zaangażowała się wiceprezes Stowarzyszenia p. Wie-
sława Obara.

Później swoje umiejętności prezentowały dzieci ze szkoły 
i przedszkola w Radlinie przygotowane przez nauczycieli, któ-
rzy chętnie integrują się z mieszkańcami. Czas pikniku umilał 
także Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie, Zespół Śpiewaczy 
Górnianecki, młodzieżowy zespół Rewers z Radlina oraz ze-
spół Chocolate piece Katarzyny Dziekańskiej. Pokaz akcji gaś-
niczej zorganizowali strażacy ochotnicy z Leszczyn, a w osob-
nym namiocie mim malował twarze dzieciaków zamieniając je 
w bajkowe postacie. Dzieci bawiły się świetnie także podczas 
licznych gier, zabaw i konkursów z nagrodami, a wiele radości 
przysporzyła im też ogromna dmuchana zjeżdżalnia. Interesu-
jącą i dydaktyczną prelekcję na temat uzależnień przeprowa-
dziła wśród rodzin p. Małgorzata Kołodziej, a Grzegorz Cie-
piela ze swoim Stowarzyszeniem SPGG zorganizował akcję 
zbiórki krwi w Ośrodku Zdrowia. 

W czasie kiedy najmłodsi mieszkańcy Radlina bawili się 
w najlepsze, ich rodzicom panowie ze stowarzyszenia, pod 
czujnym okiem sołtysa Janusza Bednarza, serwowali kiełbaski 
i kaszankę z grilla sponsorowane przez Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz przygotowany oso-
biście przez p. Janusza Formę chleb ze smalcem i kiszonymi 
ogórkami. Całodzienną zabawę zakończyła dyskoteka przy 
muzyce zespołu „Jolana”, który wszystkich porwał do tańca.

Panie z KGW Radlin oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Radlina i Gminy Górno zadebiutowali w roli organizatora festy-
nu i niewątpliwie był to udany debiut.

Uczestnicy festynu jak widać bawili się wyśmienicie.Pokaz tańca dali najmłodsi mieszkańcy Radlina.

Zbiórka krwi w ośrodku zdrowia.
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*Jak długo działa Pan w samorządzie 
gminnym? 

- Od maja 1994 roku do chwili obecnej je-
stem radnym. W latach 1998-2010 byłem prze-
wodniczącym Rady Gminy. Dwie kadencje 
byłem sołtysem sołectwa Wola Jachowa. Trzy 
kadencje byłem członkiem Rady Społecznej 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie.

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

- O sukcesach w samorządzie można mó-
wić wtedy, gdy proponowane projekty uzyska-
ją aprobatę większości radnych. Dzięki dobrej 
współpracy wójta z Radą Gminy w poprzed-
nich czterech kadencjach, udało nam się wy-
budować cztery szkoły, a pozostałe wyremon-
tować. Wybudowany został stadion, sześć 
boisk, kilkanaście kilometrów dróg, kilka kilo-
metrów chodnika, przedszkole. Otworzono sie-
dem punktów przedszkolnych. Wybudowano 
oczyszczalnię ścieków i skanalizowano 40 pro-
cent gminy, a dla pozostałej części przygoto-
wany był projekt. 

Dla mojej miejscowości wybudowaliśmy 
szkołę. Wyremontowany został budynek po 
starej szkole na potrzeby Domu Samopomocy 
i miejscowej OSP. Wybudowano drogi, chodniki 
i oświetlenie. Zrobiono projekt remontu starej 
OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz za-
bezpieczono na ten cel środki z Unii Europej-
skiej w wys. 500 tysięcy złotych.

*Czego się Panu nie udało zrobić? 
- Nie udało mi się wybudować chodnika i ka-

nalizacji w Woli Jachowej, ponieważ Wójt swo-

im działaniem to zablokował.
*Co się Panu najbardziej nie podoba  

w naszej gminie?
- Nie podoba mi się przede wszystkim dzia-

łanie wójta na rzecz naszej gminy. Wynika to 
z nieumiejętności współpracy z przewodniczą-
cym Rady oraz radnymi. Na krytykę zasługu-
je również umieszczanie przez wójta w „Echu 
Dnia” mijających się z prawdą artykułów, w któ-
rych promuje swoją osobę, a ośmiesza innych, 
płacąc za nie z budżetu gminy. 

Ponadto wójt zaniedbuje swoje obowiązki 
służbowe, co skutkuje tym, że gmina płaci kar-
ne odsetki - 130 tysięcy złotych za nietermino-
we płatności. Unieważnił przetarg na odwod-
nienie w Cedzynie, przez co gmina poniosła 
straty w wys. 140 tysięcy. Mieszkańcom wy-
łączył oświetlenie uliczne, a dla siebie i kolegi 
radnego zorganizował wycieczkę na Ukrainę 
zapłaconą z budżetu gminy. Z perspektywy 
wielu lat mojej pracy w samorządzie stwier-
dzam, iż tak słabego i nieudolnego gospoda-
rza jak obecny wójt nasza gmina jeszcze nie 
miała. Myślę, że mieszkańcy gminy nie na-
biorą się więcej na puste obietnice wyborcze 
wójta.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać?
- Sprawą dla mnie priorytetową jest skanali-

zowanie pozostałej części gminy.

G Ł O S  R A D Y  G M I N Y

Kontynuujemy nasz cykl wywiadów z rad-
nymi tuż przed końcem kadencji. 

By uniknąć posądzenia o stronniczość  
wszystkim zadajemy te same pytania. 
Wszystkie dotyczą działalności samorządo-
wej i osiągnięć poszczególnych osób na tym 
polu. W następnym wydaniu „Głosu Górna” 
opublikujemy rozmowę z Grzegorzem Skibą 
oraz Janem Zielonką.

Jan Sikora
Ma 61 lat, wykształ-

cenie zawodowe, 
obecnie przebywa na 
emeryturze, wcześniej 
pracował w Chemarze 
oraz PKP. 

Ma żonę Marię oraz 
troje dzieci.

Janina Rubak
Ma 60 lat, wykształ-

cenie średnie, z zawo-
du pielęgniarka, na co 
dzień pracuje w Ośrod-
ku Zdrowia w Górnie. 
Wspólnie z mężem pro-
wadzi gospodarstwo 
rolne. W Radzie Gminy 
Górno zasiada nieprze-
rwanie od 1994 roku. 
Reprezentuje mieszkań-
ców Górna. 

* Jak długo działa Pani w samorządzie?
- Radną jestem piątą kadencję.
* Co udało się Pani zdziałać będąc radną? 

Co uważa Pani za swój największy sukces?
- Przez te pięć kadencji udało się sporo zro-

bić dla mojej miejscowości.
W pierwszej kadencji wykonana została dro-

ga asfaltowa od kościoła w kierunku Woli Ja-
chowej, a później w kierunku Górna Zawady 
oraz połączenie tej drogi z Niestachowem. Po-
wstała droga obok cmentarza.

Pilną rzeczą, o którą walczyłam jako radna, 
było urochomienie kursów PKS i MPK przez 
wieś, co ułatwiło dojazd dorosłym do pracy, 
a młodzieży do szkół. Następnym sukcesem 
mojej działalności jako radnej była budowa gim-
nazjum w Górnie, o które zabiegaliśmy wspólnie 
z radnymi i sołtysem Marianem Grzegolcem.

Mocno zabiegałam także o to, by na terenie 
po kamieniołomie przy pomocy środków unij-
nych wybudować stadion oraz chodniki w Gór-
nie przez wieś w kierunku Woli Jachowej. 

W ostatnich latach powstało odwodnienie 
przystanku w Górnie i dalej przez wieś. Udało 
się to zrobić dzięki staraniom obecnego wójta, 
radnego i sołtysa. Zostało wykonane oświetle-
nie uliczne w Górnie i Górnie Parcelach. Po-
wstało boisko przy szkole w Górnie. 

Muszę przypomnieć jak ważna dla miesz-
kańców była inwestycja - budowa drogi z Górna 
do Daleszyc z parkingami, chodnikami, zatoką 
autobusową obok szkoły, co zapewnia bez-
pieczeństwo dzieciom idącym do szkoły i pa-
rafianom zmierzającym do kościoła na mszę. 

Tylko dzięki wójtowi, który zaskarżył uchwałę 
budżetową, inwestycja została wykonana. W tej 
kadencji także zostało utworzone przedszkole, 
w Górnie, strażacy napisali wniosek o fundu-
sze na plac zabaw przed szkołą, wszystko to 
udało się dzięki dobrej współpracy z wójtem 
Łysakiem. Obecnie trwa budowa Domu Kultury 
i rozbudowa remizy OSP w Górnie. Właśnie po-
wstała nowa droga w Parcelach.

Za wszystkie inwestycje dziękuję tym, którzy 
się do nich przyczynili.

*Czego się Pani nie udało zrobić?
- Kanalizacji i drogi za ośrodkiem zdrowia 

w kierunku Woli Jachowej.
*Co się Pani najbardziej nie podoba  

w naszej gminie?
- Nie podoba mi się brak współpracy w Ra-

dzie Gminy. Część radnych blokuje inwesty-
cje co szkodzi mieszkańcom, a gminę stawia 
w złym świetle.

*Co chciałaby Pani jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Dążę by powstała nowa droga za ośrod-
kiem zdrowia przez pola w kierunku Woli Ja-
chowej, na którą mieszkańcy czekają od lat. 
Ważna dla mnie jest budowa kanalizacji, dal-
sza budowa chodników w kierunku Górna Za-
wady i przy drodze krajowej. Chciałabym, aby 
zagospodarowany został stadion w Górnie.

* Dziękuję za rozmowę.
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Delegacja Gimnazjum im. rtm. Wi-
tolda Pileckiego w Górnie wzię-

ła udział w II Ogólnopolskim Zjeździe 
Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego, któ-
rego organizatorem był Zespół Szkół 
w Orpiszewie im. rtm. Witolda Pileckie-
go wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Krotoszyn.

Po przyjeździe do hotelu „Wawrzyniak” 
w Perzycach koło Krotoszyna woj. wiel-
kopolskie delegacja szkoły, w składzie 
uczniów tworzących poczet sztandaro-
wy: Patrycja Rubak, Luiza Sobieraj, Karol 
Krawczyk oraz dyrektora Zespołu Szkół 
w Górnie Gimnazjum im. rtm. Witolda Pi-
leckiego w Górnie mgr Stanisława Grze-
gorza Niestója udała się do Orpiszewa, 
gdzie na placu szkolnym  w towarzystwie 
kilkunastu  innych pocztów sztandarowych 
uczestniczyła w  mszy polowej oraz części 
oficjalnej.  W uroczystości wzięli udział po-
tomkowie patrona szkół, tj. syn – Andrzej 
Pilecki, córka – Zofia Pilecka-Optułowicz 
oraz prawnuk – Krzysztof Kosior. W wystą-
pieniu podczas części oficjalnej córka Wi-
tolda Pileckiego, Zofia Pilecka- Optułowicz  
dziękując organizatorom za trud przy-
gotowania i przeprowadzenia II, a licząc 
początki i zjazd pilotażowy, to III Ogólno-
polskiego Zjazdu Szkół wyraziła podzię-
kowanie dla wszystkich uczestników spot-
kania, jak również przedstawiła wykaz 27 
szkół noszących imię jej ojca (dwudziestą 
siódmą szkołą jest Gimnazjum w Górnie) 

oraz wyrażając radość z rozwoju sieci tych 
szkół, gdyż w trakcie procedury nadania 
imienia jest 28 placówka z Olsztynka. 

Po części oficjalnej wszyscy uczestni-
cy przenieśli się do Krotoszyna, gdzie po 
zwiedzeniu  Muzeum Regionalnego im. 
Hieronima Ławniczaka, na jego dziedzińcu 
odbył się pokaz walk rycerskich oraz  pre-
zentacja strojów średniowiecznych miesz-
czan i rycerzy. Organizatorem atrakcji było 
działające przy muzeum w ramach rekon-
strukcji historycznych, rycerskie Bractwo 

Wierzbięty z Krotoszyna.
Kolejnego dnia  delegacja z Górna 

wzięła udział w spotkaniu z władzami Kro-
toszyna oraz konferencji „Witold Pilecki 
– czyny, nie słowa”. Wzięli także udział 
w grze terenowej dla uczestników zjazdu. 

Nasi uczniowie wyrażali radość z obec-
ności na zjeździe i spotkania z rodziną pa-
trona szkoły synem – Andrzejem Pileckim, 
córką – Zofia Pilecka-Optułowicz, która 
obiecała, że na jesieni tego roku będzie 
gościem szkoły w Górnie.

7
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Maluchy z placówek realizują-
cych projekt „Twórczy Przed-

szkolak” uczestniczyły w bezpłat-
nej wycieczce do Parku Jurajskiego 
w Bałtowie. 

Na  miejscu dzieci przywitała pani 
przewodnik, która opowiadając o okre-
sie dominacji dinozaurów, znalezio-
nych tam skamieniałościach i odległych 
czasach,  kiedy pojawił się człowiek 
pierwotny, przeniosła wszystkich 
w ciekawą podróż do przeszłości. Po-
dążając ścieżką spacerową maluchy 
mogły oglądać z bliska największą 
atrakcję parku - rekonstrukcje kilkudzie-
sięciu wymarłych dinozaurów i innych 
zwierząt. Prehistoryczne Oceanarium 
było kolejnym obiektem zwiedzania. 
Znajdujący się tam podwodny świat wy-
wołał u dzieci niemały dreszczyk emo-
cji. Przedszkolaki miały też zafundowa-
ny obiad,  bo posiłek jest niezbędny po 
to, by nabrać sił do dalszej wędrówki. 
Zwiedzanie zakończyło się w „Zwie-
rzyńcu”, gdzie dzieci miały okazję zo-
baczyć  różne zwierzęta m.in.: danie-
le, koniki polskie, osiołki, stado bydła 

szkockiego, kozice alpejskie i górskie, 
alpaki, lamy, szopy, skunksy  oraz cie-
kawe gatunki ptactwa egzotycznego. 
Wyprawa do świata dinozaurów i moc 

wrażeń z nią związanych na długo po-
zostaną w pamięci najmłodszych. To 
była bardzo udana i ciekawa wycieczka. 

H. Grudzień

Rodzina zawsze razem

Twórcze przedszkolaki w Parku Jurajskim

Delegacja z gimnazjum w Górnie podczas zjazdu szkół im. Witolda Pilsckiego.

Przedszkolaki z gminy Górno poczas wycieczki do Parku Jurajskiego w Bałtowie.
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To był udany sezon

Zawody rozgrywano w ponadtrzydziestostopniowym upale.

Bardzo dobrze zakończyli sezon piłkarze GKS Górno. 
Seniorzy grający w klasie A uplasowali się na pią-

tym, zaś juniorzy starsi na drugim miejscu.
Seniorzy grający w klasie A pod kierunkiem trenera Miro-

sława Waldona uplasowali się na 5 miejscu (na 14 zespołów) 
z dorobkiem 47 punktów. „Królem strzelców” klasy A (po raz 
drugi) został nasz zawodnik Robert Radek – 26 bramek. Efek-
townie wyglądał ostatni mecz seniorów w Górnie z Lechią 
Strawczyn, wygrany 6:2, z czego 5 goli strzelił właśnie Robert. 
Po zakończonym meczu prezes klubu Waldemar Możdżonek, 
wiceprezes Piotr Gil w obecności członków Zarządu wręczyli 
„Najlepszemu zawodnikowi” - Piotrowi Kowalikowi, „Najlepsze-
mu bramkarzowi” - Dominikowi Parszowskiemu oraz „Królowi 
strzelców” - Robertowi Radkowi pamiątkowe statuetki.

Na jeszcze wyższej – 2 pozycji zakończyli sezon juniorzy 
starsi GKS Górno, którzy pod kierunkiem trenera Kamila Ko-
busa zdobyli 37 punktów, ustępując tylko 1 punktem liderowi 
klasy okręgowej jun. st. - Nidziance Bieliny. Dla najlepszych 
z zespołu również czekają wyróżnienia: „Najlepszy bramkarz” 
- Daniel Kuzka, „Najlepszy zawodnik” - Szymon Haba, „Król 
strzelców GKS” - Krystian Zieliński, które otrzymają zawodnicy 
przed rozpoczęciem nowego sezonu. Wielu juniorów z powo-
dzeniem gra już w seniorach, co jest celem naszego klubu.

Wszystkim zawodnikom, trenerom Zarząd Klubu składa 
gratulacje oraz podziękowania za trud i zaangażowanie na tre-
ningach oraz meczach.

Szczególne podziękowania należą się również Radzie Gmi-
ny Górno za fundusze na działalność klubu, wójtowi gminy 
Przemysławowi Łysakowi oraz sponsorom klubu:

Panu Janowi Jarosowi – 4 darmowe przewozy zawodników 
na mecze, Panu Leszkowi Pióro – Firma UH Lech – wałowanie 
boiska gratis, Katarzyna Zdzisława Kręcisz z Leszczyn – od 
kilku lat comiesięczny sponsoring, Biuro Ochrony „RMGuard” 
– ochrona gratis 2 meczów w sezonie, Radzie Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno - sponsoring.
W ostatnim czasie pozyskaliśmy do współpracy nowego 

sponsora Zakład Usługowo-Handlowy z Woli Jachowej. Pani 
Małgorzata Parszowska z mężem ufundują nowe stroje dla se-
niorów oraz kilka par butów piłkarskich. Dziękujemy!

Podziękowania należą się również obsłudze medycznej na 
meczach - pielęgniarkom: Helenie Anioł i Teresie Stępień oraz 
opiekującemu się boiskiem GKS (koszenie, nawożenie i pod-
lewanie trawy, malowanie linii przed meczami) Panu Julianowi 
Kmieciowi wraz z ekipą z gminy.

W dalszym ciągu poszukujemy sponsorów, gdyż piłka noż-
na to sport, który ciągle potrzebuje nakładów: stroje piłkarskie, 
buty, dresy. Sukcesy naszych piłkarzy: juniorów i seniorów mó-
wią, że są to pieniądze zainwestowane właściwie.

   Prezez GKS Górno
   mgr Waldemar Możdżonek

Walczyli o medale w trzydziestostopniowym upale
Reprezentacje Radlina i Bęcz-

kowa tryumfowały w Gminnym 
Turnieju Piłki Plażowej, który odbył 
się 20 lipca na boisku przy Zespole 
Szkół w Bęczkowie.

Turniej rozgrywany był w dwóch ka-
tegoriach - męskiej i żeńskiej, w syste-
mie „każdy z każdym”. W kategorii ko-
biet do zawodów stanęły trzy drużyny: 

reprezentacja Bęczkowa i dwie drużyny 
z Cedzyny. W kategorii mężczyzn oprócz 
reprezentacji gospodarzy - Bęczkowa 
o pierwsze miejsce na podium walczyły 
drużyny z Radlina i Górna. 

Po emocjonującej walce w ponadtrzy-
dziestostopniowym upale poznaliśmy zwy-
cięzców. W kategorii mężczyzn wygrał 
Radlin w składzie Marcin Chaba, Woj-

ciech Pedrycz i Daniel Skrzyniarz, poko-
nując Górno i Bęczków. W kategorii kobiet 
wygrała drużyna z Bęczkowa w składzie 
Angelika Sysak, Ewelina Syska, Karolina 
Matuszewska i Patrycja Rogula, poko-
nując drużyny Cedzyna Foki i Cedzyna 
II. Wszyscy otrzymali medale i piłki do 
siatkówki. Organizatorem zawodów było 
gminne zrzeszenie LZS w Górnie.

Radość piłkarzy GKS po zwycięskim meczu.

Nagrody wręczyli Piotr Gil i Waldemar Możdżonek.


