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GŁOS GÓRNA

Setki tysięcy  
z ministerstwa 
na nasze drogi
Promesę, czyli obietnicę przy-

znania pieniędzy w kwocie 350 
tysięcy złotych na budowę dróg przy-
znało gminie Górno  Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji w Warszawie 
w ramach podziału środków na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych  
w 2014 roku.

To kolejne pieniądze dla naszej gminy 
z ministerstwa na usuwanie skutków po-
wodzi. W ubiegłym roku dostaliśmy na 
ten cel okrągły milion.

- To była najwyższa kwota otrzyma-
na przez samorząd spośród wszystkich 
gmin w województwie i wykorzystaliśmy 
ją co do złotówki. Cieszę się z kolejnej 
dotacji - mówi Przemysław Łysak, wójt 
Górna.

Infokiosk, czyli urządzenie, dzię-
ki któremu można surfować po 

internecie zostało zainstalowane  
w budynku Urzędu Gminy w Górnie. 
Korzystać z niego może każdy - za 
darmo!

Urządzenie warte 15 tysięcy złotych 
zostało zakupione w ramach unijnego 
projektu, dzięki czemu z pieniędzy po-
datników nie wydano na nie ani złotówki. 
Ani złotówki nie wydadzą także ci, któ-
rzy zechcą z niego skorzystać. 

- To fajne urządzenie, jeśli trzeba po-
czekać w urzędzie np. na jakąś decyzję, 
to dzięki niemu czas szybciej płynie - 
mówią petenci urzędu.

INFOKIOSK  
dla petentów

Czytaj na stronie 2

Komputery  
za darmo!
Do 7 marca został przedłużony 

termin składania zgłoszeń do 
udziału w projekcie „Zapewnienie 
dostępu do internetu dla osób zagro-
żonych wykluczeniem cyfrowym na 
terenie gminy Górno”.

Uczestnicy projektu dostaną za dar-
mo komputer z dostępem do internetu. 
Wezmą też udział w szkoleniach z ob-
sługi komputera i korzystania z sieci 
www oraz poczty elektronicznej. 

Uczestnikami projektu mogą zostać:
1. osoby niepełnosprawne (w tym nie-

pełnoletnie, niepełnosprawne dzieci) ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym,

2. dzieci i młodzież uczące się z bar-
dzo dobrymi wynikami w nauce, speł-
niające kryteria dochodowe określone  
w regulaminie rekrutacji.

Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać w biurze projektu mieszczącym 
się w Urzędzie Gminy Górno, tel. 41-302 
-30-18. 

Po zakończeniu prac strażacy 
zyskają dwa dodatkowe garaże 

na wozy gaśnicze, a mieszkańcy sale 
do spotkań. Swoją siedzibę ma tu 
mieć także Gminny Ośrodek Kultury.

Inwestycja kosztować będzie - 917 
tysięcy złotych, przy dofinansowaniu  
z Unii Europejskiej. Prace mają się za-
kończyć w listopadzie.

Czytaj na stronie 3

Ruszyła budowa
Rozpoczęła się jedna z największych tegorocznych gminnych in-
westycji - rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie 

Trwa rozbudowa remizy OSP w Górnie. Na zdjęciu: pracom przyglądają się Przemysław 
Łysak, wójt Górna i Stanisław Synowiec, szef OSP Górno i sołtys Marian Grzegolec.

Kiosk internetowy cieszy się już spo-
rym zainteresowaniem petentów.



GŁOS GÓRNA  •  n r  2 (18) •  LUT Y 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.

KOLEJNE PIENIĄDZE NA DROGI
Promesę, czyli obietnicę przyznania pieniędzy w kwocie 

350 tysięcy złotych na budowę dróg przyznało gminie Górno  
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału 
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 r.

Pieniądze dostaniemy na przebudowę drogi gminnej  
w miejscowości Leszczyny Skała na odcinku 370 metrów 
oraz na przebudowę drogi gminnej Krajno-Stara Wieś.

- Przygotowujemy już dokumentację przetargową by wy-
konać te inwestycje - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna, 
przypominając jednocześnie, że:

- W 2013 roku dostaliśmy z ministerstwa milion złotych na 
usuwanie skutków powodzi i wykorzystaliśmy tę kwotę w ca-
łości, co nie wszystkim gminom się udało w ubiegłym roku 
- zaznacza wójt.

OCZYSZCZALNIA CORAZ BLIŻEJ
Jest pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochro-

ny Środowiska w sprawie warunków budowy oczyszczalni 
ścieków w Skorzeszycach. - To długo oczekiwana decyzja, 
gmina nigdy dotąd nie była tak daleko z pracami nad tą in-
westycją - mówi wójt Łysak. 

Prace nad stworzeniem raportu oddziaływania oczysz-
czalni na środowisko i uzyskania stosownych pozwoleń od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska trwały od 
2012 roku. W końcu proces ten dobiegł do końca. - Mamy 
już wykonane badania geologiczne, jesteśmy po negocja-
cjach z właścicielami gruntu co do sprzedaży działek. Te-
raz zlecamy zaprojektowanie oczyszczalni. Mamy też dobre 
prognozy co do pozyskania pieniędzy z zewnątrz na budo-
wę - mówi wójt Łysak. 

Przypomnijmy, prace związane z budową oczyszczalni 
ścieków w Skorzeszycach trwają od 2008 roku. Poprzed-
nia lokalizacja budowli została zablokowana przez Regio-
nalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska. Chęć korzystania  
z oczyszczalni deklarują gminy Bieliny i Daleszyce.

ONI FERII NIE MIELI

20 tysięcy złotych kosztował remont holu przy wejściu do 
budynku Zespołu Szkół w Bęczkowie. Prace wykonane zo-
stały w drugim tygodniu ferii.

Usunięte zostały stare, ciężkie metalowe drzwi, a wsta-
wiono nowe wykonane z PCV. Postawiono nową dyżurkę 
od strony Domu Nauczyciela i ułożono nowe płytki na ko-
rytarzu. 

- Dzięki temu powiększył się hol, a tym samym miejsce 
prób dla Zespołu Pieśni i Tańca Bęczkowianie - mówi Elżbie-
ta Kasperek, dyrektor Zespołu Szkół w Bęczkowie, która nie 
kryje radości z faktu, że w końcu prace udało się wykonać.

- Hol był w bardzo złym stanie, drzwi wejściowe były wy-
paczone, zimne i bardzo ciężkie. Cieszę się, że udało się wy-
konać remont i że zrobiony został w czasie ferii, a dzieci bez-
piecznie rozpoczęły nowy semestr - mówi dyrektor Kasperek.

By hałas nie 
doskwierał

Ponad 20 tysięcy złotych kosztowało wybudowanie 
ekranów dźwiękochłonnych przy boisku sportowym 

Orlik w Radlinie. Dzięki nim hałas dobiegający z boiska w 
czasie rozgrywek będzie mniej uciążliwy dla mieszkańców.

Boisko Orlik w Radlinie zostało wybudowane w bezpośred-
nim sąsiedztwie szkoły podstawowej. Często korzystają z nie-
go uczniowie podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale nie 
tylko. Obiekt jest wykorzystywany także w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych. Odbywają się na nim różnego rodzaju 
turnieje i zawody sportowe. Bywa, że do późnych godzin noc-
nych. O ile od zachodniej strony boisko od domów mieszkal-
nych oddziela ośrodek zdrowia, o tyle od wschodniej Orlik gra-
niczy bezpośrednio z domem jednorodzinnym. Jego właściciel 
często narzekał na hałas dobiegający z boiska. Władze gminy 
postanowiły więc rozwiązać problem.

- Stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem będzie wybudo-
wanie ściany z ekranów dźwiękochłonnych, odgradzającej bo-
isko od zabudowań mieszkalnych - mówi Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno.

Inwestycja kosztowała ponad 20 tysięcy złotych. - Mam na-
dzieję, że dzięki temu hałas panujący na boisku w czasie roz-
grywek nie będzie już tak uciążliwy dla mieszkańców - mówi 
wójt Łysak. - Dziękuję Ewie Sayor, dyrektor GDDKiA za prze-
kazanie ekranów z obwodu w Górnie za przysłowiową złotów-
kę - dodaje wójt.

Ekrany dźwiękochłonne oddzielają boisko w Radlinie od domów.



GŁOS GÓRNA  •  n r  2 (18) •  LUT Y 2014 33

Ruszyła budowa
Rozpoczęła się jedna z największych tegorocznych 

inwestycji w gminie - rozbudowa remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Górnie. Po zakończeniu prac stra-
żacy zyskają dwa dodatkowe garaże na wozy gaśnicze,  
a mieszkańcy sale do spotkań. Swoją siedzibę ma tu mieć 
także Gminny Ośrodek Kultury. 

Przetarg na rozbudowę remizy w Górnie ogłoszono jeszcze 
w ubiegłym roku, a przystąpiło do niego aż 19 firm. Wygrało 
miejscowe przedsiębiorstwo, Usługi Budowlane-Grzegolec, 
które na wykonanie robót ma czas do końca listopada. Okazuje 
się, że inwestycja będzie tańsza. Kosztować będzie 917 tysięcy 
złotych, z czego ponad 200 tys. ma pochodzić z Unii Europej-
skiej. Początkowo zakładano, że na inwestycję trzeba prze-
znaczyć 1,2 miliona złotych. W trakcie przetargu okazało się 
jednak, że rozbudowa będzie tańsza aż o 300 tysięcy złotych.

MUSZĄ SKOŃCZYĆ PRZED ZIMĄ
Prace przy rozbudowie remizy trwają od kilkunastu dni i już 

widać jak szeroką skalę będzie miała inwestycja. Wykopy pod 
nowy budynek mają kilka metrów głębokości. Trzeba także 
wzmocnić fundament starej remizy. Obiekt ma być oddany do 
użytku przed końcem listopada. To warunek by otrzymać dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej.

Najbardziej z rozbudowy remizy cieszą się strażacy ochot-
nicy z Górna. - Jako jednostka należymy do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Musimy dysponować odpowied-
nim sprzętem do działań. Problem w tym, że remiza jest za 
mała. W garażach parkujemy samochody dosłownie na mili-
metry – mówi Stanisław Synowiec, szef jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górnie.

NIE TYLKO REMIZA
- To ważna inwestycja. Górno, choć jest stolicą gminy, nie 

miało do tej pory budynku, w którym mieszkańcy mogliby się 
spotykać, odbywać zebrania wiejskie itp. Po rozbudowie re-
mizy na piętrze znajdą się sale z przeznaczeniem na cele 
społeczno-kulturalne. Przeniesiony zostanie tu także Gminny 
Ośrodek Kultury, który obecnie ma swoją siedzibę w Krajnie. 
Chcę jednak uspokoić mieszkańców, że dom kultury w Krajnie 
będzie nadal spełniał obecną funkcję – mówi Przemysław Ły-
sak, wójt Górna.

Z rozpoczęcia inwestycji cieszą się także mieszkańcy.
- Osobiście jestem zadowolona, że powstanie u nas dom 

kultury. Choć jesteśmy w centrum gminy, to inne mniejsze miej-
scowości jak choćby Leszczyny czy Wola Jachowa mają piękne 
świetlice, a my nie. W ogóle nasza miejscowość wreszcie za-
czyna się zmieniać. Mamy nowy asfalt, chodniki, parkingi przy 
szkole, uruchomiono przedszkole, plac zabaw, a teraz będzie 
dom kultury, bardzo się z tego cieszę - usłyszeliśmy od Anny, 
mieszkanki Górna.

Robotnicy wzmacniają fundamenty starej remizy.

Wójt Przemysław Łysak i Stanisław Synowiec, szef OSP w Górnie 
oraz sołtys Marian Grzegolec są częstymi gośćmi na budowie.

-Obecnie parkujemy wozy na milimetry - mówią strażacy z Górna.

Tak będzie wyglądała remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie. W budynku swoją siedzibę będzie miał też Gminny Ośrodek Kultury.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRNIE
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Uczniowie nie mogli się  nudzić

W Zespole Szkół w Bęczkowie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z roboty-
ki, ale uczniowie sporo czasu spędzali także na hali sportowej.

Uczniowie z Bęczkowa mogli także spędzić czas w szkole w gronie kolegów grając  
w gry planszowe i zręcznościowe.

Moc atrakcji swoim uczniom zapewnili dyrekcja i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie. Dzieci mogły między 
innymi brać udział w wyjazdach do kina i projekcjach filmów w 3D, a także uczyć się trudnej sztuki kulinarnej.

Lekcje konstruowania robotów, 
dwudniowy biwak matematycz-

ny z noclegiem w szkole, wyjazdy na 
basen i do kina. W czasie tegorocz-
nych ferii uczniowie z terenu naszej 
gminy mieli tyle atrakcji, że nikt nie 
miał prawa się nudzić.

Każda ze szkół zorganizowała zaję-
cia dla swoich podopiecznych, którzy 
nie wyjeżdżali na zimowy wypoczynek.

Dzieciaki mogły także miło spędzić 
czas w Gminnym Ośrodku Kultury czy 
działających na terenie gminy bibliote-
kach.

NA BASEN I DO KINA
W szkole w Bęczkowie zorganizowa-

no wyjazd na basen, zajęcia sportowe, 
artystyczne oraz informatyczne z ele-
mentami robotyki.

W Cedzynie zorganizowano wyjście 
do kina na film w 3D, warsztaty wokal-
ne, plastyczne, muzyczno-ruchowe i ta-
neczne, była też ortografia na wesoło, a 
nawet warsztaty kulinarne.

DOBREJ ZABAWY NIE 
POPSUŁ NAWET DESZCZ
W Górnie uczniowie zespołu 

szkół mieli do dyspozycji halę spor-
tową i przyszkolne boisko, nauczy-
ciele zorganizowali także zabawę 
z pieczeniem kiełbas i ziemniaków  
w ognisku. Uczniom tak podobała się 
impreza, że w dobrej zabawie nie był  
w stanie przeszkodzić im nawet deszcz.

BAL NA START
Uczniowie z Leszczyn zakończyli se-

mestr i rozpoczęli ferie zabawą karna-
wałową. W balu wzięły udział postacie 
bajkowe, a posiadacze najciekawszych 
kreacji otrzymali upominki.

EKSPERYMENTY 
I SPOTKANIA BIBLIJNE
Później przez cały pierwszy tydzień 

przerwy międzysemestralnej w szkole  
w Leszczynach odbywały się zajęcia 
sportowe, gry, zabawy i konkursy dla 
dzieci.
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Uczniowie nie mogli się  nudzić

Zwieńczeniem ferii w GOK była zabawa walentynkowa.

Zajęcia feryjne w szkole w Leszczynach rozpoczął bal karnawałowy.

Szkoła w Skorzeszycach była do 
dyspozycji uczniów przez wszyst-
kie dni robocze w czasie zimowe-
go wypoczynku od godziny 9 do 13.  
W tym czasie chętni mogli wziąć udział 
w zajęciach sportowych, językowych 
czy muzycznych. Były także „Spotkania 
biblijne”, „Eksperymenty przyrodnicze”, 
zajęcia plastyczne, a na zakończenie 
ferii w szkole odbyła się projekcja filmu 
pod tytułem „Romeo i Julia”.

W Woli Jachowej nauczyciele zespo-
łu szkół prowadzili zajęcia teatralne oraz 
rozwijające zainteresowania uczniów. 
Nie zabrakło oczywiście zabaw i zajęć 
ruchowych.

GOK UCZNIOM
Mnóstwo atrakcji dla uczniów na 

czas ferii przygotował Gminny Ośrodek 
Kultury. 

W przeciwieństwie do szkół placów-
ka w Krajnie była do dyspozycji dzieci  
i młodzieży nie tylko w godzinach dopo-
łudniowych, ale do samego wieczora - 
do godziny 18.

Do dyspozycji uczniowie mieli salę 
gier, organizowano warsztaty artystycz-
ne, plastyczne, techniczne, muzyczne, 
taneczne,  konkursy, turnieje, projekcje 
bajek, a na zakończenie ferii wszyscy 
chętni mogli wziąć udział w balach wa-
lentynkowych. Jeden zorganizowano dla 
dzieci, a drugi dla młodzieży.

W tym roku atrakcji dla uczniów  
w czasie ferii było tyle, że nie sposób  
o wszystkich napisać.

- Nie wyjechałem nigdzie na zimowi-
sko, ale nie nudziłem się, bo w szkole 
były naprawdę fajne zajęcia - usłyszeli-
śmy od Piotra z Górna.

Naprawili  
zaniedbanie 
sprzed lat
24 lutego odbyło się walne zgro-

madzenie gminnej spółki wodnej. 
Uczestniczyli w nim: przewodniczą-
cy gminnej spółki wodnej Włady-
sław Kowalczyk, wójt Przemysław 
Łysak, kierownik z Zarządu Melio-
racji Urządzeń Wodnych, kierownik 
Rejonowej Spółki Wodnej w Kielcach 
p. Kantorowicz i kierownik referatu 
ochrony środowiska Urzędu Gminy  
w Górnie Helena Jamrożek. 

Po długiej dyskusji przegłosowa-
no uchwałę o przejęciu przez spółkę 
wodną od mieszkańców cieku wodne-
go w Woli Jachowej.

- Bardzo się cieszę, że to zanie-
dbanie spółki sprzed tylu lat udało się 
wreszcie naprawić. Ciek w ewidencji 
istniał tylko do mostu na drodze woje-
wódzkiej od strony Porąbek, natomiast 
od mostu do rzeki Kakonianki nie. To 
był prywatny teren mieszkańców. Po-
wódź wyrządziła im ogromne szkody,  
a spółka nie poczuwała się do napra-
wy. Teraz będziemy mogli im pomóc. 
Już z budżetu gminy zapewniliśmy 
dotację dla spółki w wysokości 20 ty-
sięcy złotych, a jak będzie potrzeba 
dodatkowo ją zwiększymy - mówi wójt 
Przemysław Łysak.

Ankiety 
na strategię
Urząd Gminy Górno prowadzi pra-

ce nad aktualizacją strategii rozwoju 
gminy do 2020 roku. 

Wśród wszystkich pełnoletnich 
mieszkańców wylosowano 500 osób, 
którym dostarczone zostaną specjalne 
ankiety, na podstawie których zostaną 
ocenione potrzeby mieszkańców i klu-
czowe problemy gminy. 

Ankieta jest także dostępna  
w Urzędzie Gminy Górno i na stronie 
internetowej www.gorno.pl.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. 
Osoby, które je otrzymają, proszone 
są o wypełnienie ich i umieszczenie 
w dostarczonej wraz z ankietą czystej 
kopercie. Zaklejone koperty zostaną 
odebrane przez ankieterów 3 marca, 
a następnie przekazane do podsumo-
wania wyników niezależnemu zespo-
łowi ekspertów.

Jednocześnie informujemy, że projekt 
powstającej Strategii Rozwoju Gminy 
Górno zostanie zaprezentowany miesz-
kańcom gminy w ramach konsultacji 
społecznych w II kwartale tego roku.
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* Jak długo działa Pan w samorządzie?
- Radnym jestem pierwszą kadencję, nato-

miast od 2007 roku nieprzerwanie pełnię funk-
cję sołtysa Leszczyn. Zanim zostałem sołtysem 
działałem społecznie w komitecie kanalizacji  
i telefonizacji wsi. Przed laty organizowałem 
także wspólnie z prezesem Kółek Rolniczych 
kursy dla mieszkańców Leszczyn.

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

- Uważam, że odkąd zostałem sołtysem  
i radnym, udało się dużo zdziałać dla mojej 
miejscowości. Zdobyliśmy 500 tysięcy złotych  
z funduszu odnowy wsi. Za te pieniądze powstał 
dom spotkań mieszkańców w Leszczynach,  
w którym mieści się remiza OSP oraz sie-
dziba Koła Gospodyń Wiejskich. Później  
z projektu unijnego zdobyliśmy pieniądze na 
wyposażenie budynku. Dzięki moim staraniom 
i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesz-
czynach zdobyliśmy pieniądze z urzędu gminy  
i od wojewody na wóz strażacki.

W ostatnich latach powstał chodnik od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką prawie do końca Lesz-
czyn, zmodernizowana została linia energetycz-
na. Najważniejsza dla mnie i mieszkańców była 
budowa drogi wojewódzkiej wraz z odwodnieniem  
i chodnikami po obu stronach jezdni.

Cieszę się także, że został odwodniony par-
king przed kościołem Świętego Jacka. 

Powstały dwie zatoki autobusowe przy dro-
dze wojewódzkiej przez Leszczyny Skałę, co 
poprawiło bezpieczeństwo. Także słupy ener-
getyczne przeniesiono, by nie stały w chodniku.

Ważną rzeczą, którą udało się zrobić, było 
uchwalenie planu zagospodarowania prze-
strzennego dla Leszczyn, co daje możliwość 
szybszego rozwoju miejscowości.

Pomogłem także w zdobyciu pieniędzy na 
budowę chodnika i drogi dojazdowej do szkoły 
w Leszczynach.

Cieszę się także z dobrej współpracy z wójtem.
*Czego się Panu nie udało zrobić?
-  Nie udało mi się doprowadzić do porozu-

mienia z parafią w Leszczynach w sprawie wy-
kupu działek pod cmentarz i parking przycmen-
tarny zgodnie z planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Ubolewam, że podobnie jak mojemu poprzed-
nikowi nie udało mi się doprowadzić do zago-
spodarowania terenu przy zalewie w Cedzynie.

*Co się Panu najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

- Martwią mnie kłótnie i spory, które niczemu 
nie służą, a gminę stawiają w złym świetle.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Chciałbym, aby powstał ostatni odcinek 
chodnika przy drodze powiatowej od hoteli do 
Leszczyn i odcinek w stronę Bęczkowa. Moc-
no zabiegam o budowę drogi od miejscowo-
ści Leszczyny Skała do Leszczyny Kopcówki. 
Chciałbym, aby powstał parking przy cmenta-
rzu, bo jest on bardzo potrzebny.

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 zbliżającymi 
się wyborami, rozpoczynamy cykl krótkich 
wywiadów. 

By nikt nas nie posądził o stronniczość, 
radni będą odpowiadać w kolejności alfabe-
tycznej na te same pytania dotyczące ich 
działalności samorządowej.

Stanisław Anioł
Ma 58 lat, z wykształ-

cenia mechanik maszyn 
i urządzeń precyzyj-
nych. Na co dzień pra-
cuje w firmie ochroniar-
skiej, prowadzi wspólnie 
z żoną gospodarstwo 
rolne.

Radny pierwszą ka-
dencję. Reprezentuje 
mieszkańców miejsco-
wości Leszczyny.

Stanisław Cedro
Ma 46 lat, z wykształ-

cenia kierowca z drugą 
kategorią. Na co dzień 
pracuje we własnym 
gospodarstwie rolnym. 
Posiada 5,5 hektara 
własnego pola i 5 dzier-
żawy.  

Radnym jest trzecią 
kadencję. Reprezentuje 
mieszkańców Woli Ja-
chowej. 

* Jak długo działa Pan w samorządzie?
- Z małymi przerwami od kilkunastu lat. 

Pierwszy raz radnym zostałem w 1994 roku. 
Później funkcję tę pełniłem w latach 2002-2006 
oraz obecnie od 2010 roku. Już ósmy rok je-
stem sołtysem Woli Jachowej.

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

- Za swój największy sukces uważam to, że 
powstała szkoła i gimnazjum w Woli Jachowej. 
Kiedyś to była najmniejsza i najgorsza szkoła  
w gminie. Kiedy po raz pierwszy zostałem rad-
nym, wykupowane były działki pod budowę 
szkoły.

Udało mi się doprowadzić do tego, że bilety 
na autobusy PKS w całej miejscowości są takie 
same, kiedyś na każdym przystanku obowiązy-
wały inne ceny.

Dzięki pomocy mieszkańców, którzy pod-
pisali się pod petycją, udało mi się wystarać  
o dwa dodatkowe przystanki autobusowe w 
Woli Jachowej.

Jako radny wnioskowałem o budowę chodni-
ków w Woli Jachowej, cieszę się, że dwa z nich 
powstały, mam nadzieję, że wkrótce powstaną 
kolejne.

W obecnej kadencji udało mi się zrobić mo-
stek do kapliczki, przeprowadzić badania gleby 
w Woli Jachowej i wytyczyć drogę między Wolą 
Jachową, Rudkami i Pipałą. Wartość tych prac 
jest równa wysokości diety sołtysa, której się 
zrzekłem na początku kadencji. Dietę sołtysa  
w 2013 roku przekazałem na OSP w Woli Ja-
chowej. 

W tym roku także zrezygnowałem z diety 
sołtysa prosząc, by te pieniądze przeznaczyć 
na zakup książek dla biblioteki w Woli Jachowej.

*Czego się Panu nie udało zrobić?
- Ubolewam, że niepoprawione zostało oświe-

tlenie na krzyżówce w Woli Jachowej. Nie udało 
się także doprowadzić do budowy kanalizacji  
w Woli Jachowej.

*Co się Panu najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

- Nie podoba mi się to, że przez brak kana-
lizacji mieszkańcy Woli Jachowej wypuszczają 
ścieki do rowów. Mam jednak nadzieję, że nie-
długo kanalizacja powstanie i problem zniknie.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Chciałbym poprawić bezpieczeństwo dzie-
ci chodzących do szkoły. Droga koło świetlicy 
wiejskiej biegnąca w kierunku szkoły jest za wą-
ska i dwa samochody nie mogą się na niej mi-
nąć. Tą jezdnią dzieci muszą chodzić na lekcje 
co moim zdaniem jest niebezpieczne.

Chciałbym także uporządkować cieki wodne  
przechodzące przez moją miejscowość.

Zależy mi także na poprawie stanu dróg 
uszkodzonych po powodzi w 2013 roku, którymi 
rolnicy dojeżdżają do pól. 

Największym moim pragnieniem jako radne-
go jest to, by w końcu powstał plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla Woli Jachowej. 
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Są młodzi, ambitni, szybko się 
uczą i stale podnoszą swo-

je kwalifikacje. W samych superla-
tywach wyrażano się o strażakach  
z Leszczyn podczas podsumowania rocz-
nej działalności jednostki w 2013 roku.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Leszczynach liczy 44 druhów, któ-
rzy w 2013 roku wyjeżdżali do akcji 49 
razy. Najwięcej bo aż 29 razy do poża-
rów, 19 razy usuwali miejscowe zagro-
żenia, głównie związane z gradobiciem  
i nawałnicami, które przeszły w ubiegłym 
roku nad naszą gminą. 

Przykre jest to, że raz zgłoszono im fał-
szywy alarm.

Podczas zebrania sprawozdawczego, 
które odbyło się w lutym, pod adresem 
strażaków z Leszczyn padło dużo ciepłych 
słów ze strony zaproszonych gości.

- Aż miło patrzeć, że na sali są młodzi lu-
dzie, chłonni wiedzy. Cieszę się, że w gminie 
Górno jest nacisk na szkolenie. Jesteście 
ludźmi, którzy stawiają na rozwój, myślicie 
o przyszłości - mówił Ireneusz Żak, prezes 
zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP  
w Kielcach.

- Choć nie należycie do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, to zachowu-
jecie się lepiej niż nie jedna jednostka, która  
w nim funkcjonuje. Patrząc na wasze dokona-
nia myślę, że wkrótce będziecie należeli do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go - powiedział kpt. Mariusz Stolarczyk z Ko-

mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach.

 Sporo dobrych słów padło też pod adre-
sem wójta Przemysława Łysaka, zwłaszcza 
w aspekcie pomocy finansowej ze strony 
gminy na zakup sprzętu strażackiego.

- Dziękuję za dobre słowa. Przyjemność 
po mojej stronie. To ja dziękuję za waszą 
pracę i poświęcenie. Mieliśmy trudny rok, 
a wy zawsze pomagaliście. Jestem zbudo-
wany tym, jak współpracujecie z urzędem 
gminy, kołem gospodyń wiejskich, sołty-
sem i radnym oraz szkołą, bierzecie udział  
w projektach unijnych. Dziękuję - mówił 

wójt Łysak.
W podobnym tonie o strażakach wypo-

wiadali się prezes gminny OSP Wiesław 
Kaleta, komendant gminny OSP Stanisław 
Synowiec oraz radny i sołtys Leszczyn 
Stanisław Anioł.

- My po prostu wiemy po co jeste-
śmy. Nie tylko, by jeździć do pożarów, 
ale także po to, by działać charytatyw-
nie - odpowiadał Piotr Gil, szef jednostki  
w Leszczynach.

Podczas zebrania jednogłośnie podjęto 
uchwałę o udzieleniu absolutorium dla za-
rządu jednostki.

Podsumowanie pełne pochwał
G Ł O S  R A D Y  G M I N Y

Podczas zebrania jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla za-
rządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.

Dla babć i dziadków
Niezwykłe przedstawienie dla swoich babć i dziad-

ków przygotowały przedszkolaki z Radlina.
Program artystyczny zawierał wzruszające wiersze i pio-

senki. Oprócz montażu słowno-muzycznego, szanowni goście 
obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek 
i wnuczków. Dzieci zaprezentowały się w tańcach: „Rock and 
roll”, „Taniec połamaniec” i piosence anglojęzycznej „Hooray 
for grandma”.

Frekwencja dopisała. Po części artystycznej rodzice zapro-
sili gości na przygotowany przez nich poczęstunek. Następnie 
babcie i dziadkowie otrzymali własnoręcznie przygotowane 
przez wnuczęta upominki.

Przedszkolaki z Radlina w przedstawieniu dla babć i dziadków.

Aktywne dla klimatu

Uczennice Zespołu Szkół w Krajnie: Patrycja Mańkus, 
Kamila Obara, Magda Michta, Patrycja Krawczyk 

i Aleksandra Kuroś pod opieką pani Małgorzaty Szlufik 
przystąpiły do konkursu „Aktywni dla klimatu”.

Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 
pt. „Zmieniaj nawyki - nie klimat!” mającej na celu upowszech-
nienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciw-
działania tym zmianom. Bardzo pomocne w realizacji wielu 
zadań było nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu 
Gminy w Górnie, Zakładem Usług Komunalnych, firmą Eko-
-Kwiat i Biblioteką Publiczną w Krajnie.

Patrycja Mańkus, Kamila Obara, Magda Michta, Patrycja 
Krawczyk i Aleksandra Kuroś.
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W tym roku z inicjatywy wójta gminy Górno Przemy-
sława Łysaka i burmistrza  Daleszyc Wojciecha 

Furmanka powstanie nowy pomnik przy Zespole Szkół  
w Górnie poświęcony ofiarom egzekucji na mieszkańcach 
gmin Górno i Daleszyce w dniu 5 sierpnia 1944 roku.

Jak wynika z analizy literatury historycznej dotyczącej 
okresu okupacji niemieckiej na Kielecczyźnie, w końcu lipca 
1944 roku Niemcy ściągnęli do Górna silny oddział kawalerii 
kałmuckiej. Byli to żołnierze pochodzący z azjatyckiej części 
byłego Związku Radzieckiego, którzy w toku wojny przeszli na 
służbę w armii niemieckiej, mylnie nazywani Mongołami.

Dziś w archiwum kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej 
znajdują się zeznania świadków – mieszkańców gmin Górno, 
Bieliny i Daleszyce złożone w latach 60. w trakcie śledztw pro-
wadzonych przez Komendę Wojewódzką MO w Kielcach jak i 
Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich. Z ich relacji 
wynika, że rankiem 5 sierpnia 1944 roku silne oddziały Kałmu-
ków pojawiły się jednocześnie w Woli Jachowej, Skorzeszy-
cach, Sierakowie, Smykowie, Daleszycach, Napękowie oraz 
prawdopodobnie w Krajnie. Miejscowości z gminy Daleszyce 
znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie obozowiska od-
działu AK „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, dla-
tego doszło tam szybko do walki Kałmuków z partyzantami. 
Uciekający w popłochu z Daleszyc Kałmucy uprowadzili ze 
sobą kilkunastu mężczyzn. Z kolei drugi oddział przepędzo-
ny przez partyzantów z Sierakowa i Smykowa, przechodząc 
przez Wolę Jachową, gdzie wówczas znajdował się urząd gmi-
ny zaaresztował czterech mężczyzn, byli to: Jan Borycki – wójt 
gminy z Woli Jachowej, Zdzisław Lewandowski – pracownik 
gminy w Woli Jachowej, Jan Czaja – listonosz z Woli Jachowej 
oraz Jan Kaleta – rolnik z Woli Jachowej.

Do dziś pozostają tajemnicą dwie sprawy związane z tam-

tymi  wydarzeniami. Pierwsza z nich dotyczy jednej z ofiar 
o nazwisku Lewandowski. Poza tym, że był pracownikiem 
urzędu gminy nic więcej o nim nie wiemy. Druga zagadka 
dotyczy czwórki mieszkańców Krajna: Jacka i Stanisławy Ba-
nak  oraz Józefa i Stefana Stępnik, którzy prawdopodobnie  
w tym samym dniu zostali zamordowani przez Kałmuków. 

W związku z planowanym upamiętnieniem z imienia i na-
zwiska ofiar egzekucji, zwracamy się do wszystkich świadków 
oraz osób znających relację z tamtych wydarzeń z apelem  
o pomoc w ustaleniu okoliczności i danych ofiar pomor-
dowanych przez kawalerię kałmucką. Prosimy o pilny  kon-
takt z Urzędem Gminy w Górnie. 

Za wszelką pomoc oraz okazane zaangażowanie serdecz-
nie dziękujemy.

Janusz MOCHOCKI

Najserdeczniejsze 
życzenia z okazji 

Dnia Kobiet, 
wszystkim  Paniom

składa 
Przemysław Łysak
Wójt Gminy Górno

Przywrócą pamięć o ofiarach egzekucji 1944 r.

W tym miejscu powstanie nowy pomnik ofiar egzekucji 1944 r.


