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GŁOS GÓRNA

Około 200 próbek gleby zostało 
pobranych do badań z gospo-

darstw na terenie Krajna Drugiego. 
Prowadzone w całej gminie od kil-
ku lat analizy mają pomóc rolnikom  
w uzyskiwaniu wyższych plonów.

Badane jest pH gleby, zawartość 
przyswajalnych form fosforu, potasu  
i magnezu. - Próbki pobierane są  
w różnych wsiach, w tym roku w Krajnie 
Drugim, wcześniej w Skorzeszycach, 
Woli Jachowej - informuje Przemysław 
Łysak, wójt Górna. Dzięki informacji czy 
gleba ma odczyn zasadowy, czy jest 
zakwaszona i w jakim stopniu rolnicy 
mogą uzyskiwać wyższe plony przez 
dostosowanie uprawy do rodzaju gleby 
lub odpowiednie jej nawożenie. Badania 
wykonała Okręgowa Stacja Chemiczno-
-Rolnicza w Kielcach. 

- Rolnicy się cieszą z badań i z tego, 
że sfinansowała je gmina - mówi Marze-
na Jamrożek, sołtys Krajna Drugiego.

Sukces naszych sołtysów

Niestraszny im deszcz, chłód, 
wiatry i żartobliwe docinki są-

siadów. Kilkunastoosobowa grupa 
mieszkańców Leszczyn uzbrojona  
w kijki do nordic walking codziennie 
wędruje po terenie naszej gminy i za-
prasza innych, by do nich przyłączyli.

- Ten sport to rewelacyjny sposób na 
poprawienie kondycji i co ważne nie ob-
ciąża stawów tak jak bieganie - zachę-
cają panie z Leszczyn. 

Codziennie przemierzają około dzie-
więciokilometrową trasę.

Czytaj na stronie 3 

Sposób na zdrowie
Nieformalny klub nordic walking zawiązał się w Leszczynach. 
Grono sympatyków tego sportu jest coraz większe

Janusz Bednarz został zwycięzcą ogólnopolskie-
go plebiscytu Sołtys Roku 2013 zorganizowa-

nego przez pismo „Gazeta Sołecka”. To już kolejny 
tytuł zdobyty przez niego. W podobnym konkursie w 
województwie wyróżniono Marzenę Jamrożek, sołtysa 
Krajna Drugiego.

Równe dwanaście miesięcy temu informowaliśmy na ła-
mach „Głosu Górna”, że Janusz Bednarz zdobył tytuł Sołty-
sa Roku w plebiscycie organizowanym przez Stowa-
rzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej w Wąchocku.

W tym roku otrzymał taki sam tytuł, tym razem  
w plebiscycie „Gazety Sołeckiej”. Artykuł na jego te-
mat znajdzie się w najbliższym wydaniu tego pisma.

Kilka dni temu dostaliśmy informację, że 
Marzena Jamrożek została wyróżniona w te-
gorocznym plebiscycie Sołtys Roku organizo-
wanym przez Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej w Wąchocku.

Panie z Leszczyn codziennie pokonują z kijkami 9-kilometrową trasę.

Zbadali glebę 

Janusz Bednarz

Zamkną drogę
W połowie czerwca ma się roz-

począć przebudowa mostu 
na Lubrzance między Leszczynami  
a Mąchocicami. Remont potrwa czte-
ry miesiące i w tym czasie droga bę-
dzie całkowicie nieprzejezdna.

Przebudowa mostu będzie kosztowa-
ła prawie dwa miliony złotych. 

Czytaj na stronie 2 

Zasiłek dla 
opiekunów
Zmieniły się przepisy dotyczące 

zasiłku dla opiekunów.
W myśl nowej ustawy z 4 kwietnia 

2014 r. opiekunowie dorosłych osób nie-
pełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj 
świadczenia - zasiłek dla opiekunów. 
Będzie przysługiwać od wejścia w ży-
cie ustawy tj. od 15.05.2014 r., jak rów-
nież wstecz za okres od 1.07.2013 r. do 
14.05.2014 r. Osoby uprawnione winny zło-
żyć wniosek w ciągu 4 miesięcy od wejścia  
w życie ustawy.
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KOLEJNA DROGA WYREMONTOWANA

Dobiegają końca prace przy remoncie drogi Krajno - Sta-
ra Wieś. Kilka dni temu drogowcy układali na niej nowy as-
falt. Pieniądze na remont tej drogi w dużej części pochodzą  
z budżetu państwa, a otrzymaliśmy je w ramach usuwania 
skutków ubiegłorocznych nawałnic.

Trwają jeszcze pracy przy remoncie drogi gminnej  
w miejscowości Leszczyny Skała.

Okazuje się, że dzięki niskim cenom za roboty drogowe, 
które uzyskała gmina w przetargach zostało kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych z puli 350 tysięcy  przyznanych naszej gminie 
na usuwanie skutków powodzi. 

- Złożyliśmy wniosek, by zaoszczędzone pieniądze móc 
wykorzystać na budowę 500 metrów odcinka drogi w Gór-
nie Parcelach. Brakującą część środków na ten cel wygo-
spodarowaliśmy z budżetu gminy - mówi Przemysław Ły-
sak, wójt Górna.

REMONT I ZAMKNIĘTA DROGA
Prawie dwa miliony złotych będzie kosztowała przebudo-

wa mostu na Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej między 
Leszczynami a Mąchocicami. Z powodu remontu przez kil-
ka miesięcy droga będzie nieprzejezdna.

Przetarg na tę inwestycję został rozstrzygnięty pod 
koniec kwietnia. Najtańszą ofertę złożyła firma ViaCon 
Constructions z Kielc, która zaproponowała wykonanie in-
westycji za 1 943 tys. zł. W ramach przebudowy rozebra-
na ma być płyta pomostu, częściowo rozebrane mają być 
także 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 powinny zacząć się w pierwszej 
połowie czerwca i potrwają 4-5 miesięcy. Droga w tym cza-
sie będzie całkowicie nieprzejezdna. Objazdy będą przez 
Masłów oraz Górno, Świętą Katarzynę i Ciekoty.

47 dojedzie 
do Zagórza

Od 31 maja autobusy linii nr 47 będą dojeżdżały do 
Krajna Zagórza. Natomiast od 1 września ma być 

uruchomiona dodatkowa linia autobusowa - nr 41, która za-
pewni bezpośrednie połączenie między Krajnem a Górnem.

Obecnie autobusy linii nr 47 jeżdżą z Kielc przez Cedzynę, 
Leszczyny i Bęczków do Krajna, wykręcają koło domu kultury  
i tą samą trasą wracają do stolicy województwa.

Od 31 maja w czasie weekendów będą także dojeżdżały do Kraj-
na Zagórza. To efekt starań wójta Przemysława Łysaka, radnych 
Grzegorza Skiby, Marzeny Jamrożek i sołtysa Krajna Zagórza.

Zgodnie z obietnicami Zarządu Transportu Miejskiego  
w Kielcach, złożonymi władzom Górna, od 1 września tego roku 
zostanie uruchomiona całkowicie nowa linia autobusowa nr 41, 
która będzie kursowała między Górnem a Krajnem Zagórzem.

- Mieszkańcy już od dłuższego czasu domagają się rozsze-
rzenia miejskiej komunikacji. Największym problemem jest to, 
że Krajno nie ma bezpośredniego połączenia autobusowego  
z Górnem, gdzie jest przychodnia, urząd gminy, czy poczta - 
mówi Grzegorz Skiba, radny z Krajna. - Cieszę się, że wreszcie 
ten problem zniknie. Mam nadzieję, że nowe kursy przyczynią się 
także do rozwoju turystyki w naszej miejscowości. Miejskim auto-
busem będzie można dojechać do ośrodka Sabat - dodaje.  ZTM 
zgodził się, by autobusy dojeżdżały tylko do ośrodka Sabat, bo w 
tym miejscu kończy się nowa nawierzchnia drogi, a po remoncie 
będzie kursował do końca Krajna Zagórza.

Autobusy linii nr 47 będą dojeżdżały do Krajna Zagórza.
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Darmowy aerobik
O 20 ton opału mniej zużyto  

w czasie tegorocznej zimy do 
ogrzania budynku Urzędu Gminy  
w Górnie, niż w czasie poprzed-
niej. Wpływ miała na to nie tylko 
pogoda. 

W czasie sezonu grzewczego 
2012/2013 na ogrzanie Urzędu Gminy  
w Górnie zużyto 61 ton opału. 

Kilka dni temu podliczono koszty 
ogrzania urzędu w sezonie 2013/2014. 
Okazało się, że zużyto na ten cel zale-
dwie 41 ton, czyli równo o dwadzieścia 
ton mniej.

Tak duża różnica to nie tylko wynik ła-
godnej tegorocznej zimy, zgodnie twier-
dzą urzędnicy.

W ubiegłym roku w budynku Urzędu 
Gminy zostały wymienione okna. Stare  
i nieszczelne zostały zastąpione nowymi 
energooszczędnymi, wykonanymi z two-
rzywa sztucznego.

Oszczędności poczynione dzięki 
temu na opale przeszły oczekiwania na-
wet wójta gminy.

- Spodziewałem się, że dzięki no-
wej stolarce okiennej zaoszczędzimy 
na opale, ale nie sądziłem, że aż tyle - 
mówi z zadowoleniem Przemysław Ły-
sak, wójt Górna. 

Zaznacza, że opał to nie jedyna 
oszczędność płynąca z wymiany okien.

- W ubiegłym roku, ponieważ okna 
były bardzo nieszczelne, niektóre pokoje 
trzeba było dogrzewać elektrycznie, aby 
utrzymać w nich właściwą temperatu-
rę. Teraz już nie trzeba było tego robić, 
więc mniejsze rachunki płaciliśmy także 
za prąd - informuje wójt. 

Jeśli tak dalej pójdzie, pieniądze 
wydane na wymianę okien zwrócą się  
w oszczędnościach na opale w trzy 
lata.

Nieformalny klub nordic walking w Leszczynach
Niestraszny im deszcz, chłód, wia-

try i żartobliwe docinki sąsiadów. Kil-
kunastoosobowa grupa mieszkańców 
Leszczyn uzbrojona w kijki do nordic 
walking codziennie wędruje po terenie 
naszej gminy i zaprasza innych, by też 
coś zrobili dla swojego zdrowia. 

W Leszczynach zawiązał się niefor-
malny klub miłośników nordic walking, 
jego członkowie każdego dnia nie zwa-
żając na warunki atmosferyczne ruszają  
w wędrówkę. Jak sami twierdzą - dla 
zdrowia i lepszej kondycji.

Barbara Kundera, szefowa Koła Go-
spodyń w Leszczynach trzy lata temu 
wraz z koleżanką kupiła sobie kijki do 
nordic walking. - Zaczęłyśmy chodzić we 
dwie przekonując do tego sportu innych 

– wspomina pani Barbara. Niestety bez 
większego efektu. Wszystko się zmieniło 
rok temu, kiedy Urząd Gminy w ramach 
programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie zorganizował edukacyjny 
marsz nordic walking. W ramach projektu 
unijnego uczestnicy marszu – w tym tak-
że mieszkańcy Leszczyn – otrzymali kijki, 
a instruktor nordic walking mówił jak pra-
widłowo chodzić z kijkami i zachęcał do 
uprawiania sportu.

- Łatwiej zachęcić kogoś do spaceru, 
kiedy nie trzeba go przekonywać do zaku-
pu kijków, bo już je ma – stwierdza Barba-
ra Kundera, która do spacerów zachęciła 
koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich. 

Dziś można już mówić o nieformalnym 
klubie nordic walking w Leszczynach.

- Codziennie spotykamy się o godz. 
19 przed remizą OSP w Leszczynach  
i ruszamy w drogę. Zawsze jest to grupa 
minimum dziesięcioosobowa – informuje 
nasza rozmówczyni. 

Niektórzy patrzą na nich z uśmiechem. 
- Są ludzie, którzy uważają, że nie mamy 
co robić, bo chodzimy z kijkami, ale to 
nas nie zraża, po pierwsze poprawiamy 
swoją kondycję, robimy coś dla zdrowia,  
a przy okazji dajemy innym powód do 
śmiechu – stwierdza Barbara Kundera i za-
chęca innych, by przyłączyli się do ich gru-
py. Wystarczy przyjść z kijkami o godz. 19 
przed remizę w Leszczynach. - Cieszę się 
z inicjatywy mieszkańców Leszczyn, do-
brze przysłużą się nowe chodniki w Lesz-
czynach i Bęczkowie - mówi wójt Łysak.

Zaoszczędzili 
na opale

Dzięki pozyskaniu przez Ochot-
niczą Straż Pożarną z Woli 

Jachowej funduszy unijnych z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz dotacji z gminy Górno, w świetli-
cy w Woli Jachowej, sali gimnastycz-
nej w Skorzeszycach oraz w GOK 
w Krajnie przez pół roku trwały bez-
płatne zajęcia z aerobiku dla miesz-
kańców gminy Górno – łącznie odby-
ło się 96 spotkań.

Uczestnicy mieli do dyspozycji zaku-
piony w ramach projektu sprzęt i przy-
rządy do ćwiczeń. Zajęcia prowadziła 
doświadczona instruktorka. - Operacja 
promowała zdrowy, ak-
tywny tryb życia i miej-
my nadzieję – dodaje 
prezes OSP Wiesław 
Kaleta – przyczyniła się 
do podniesienia poziomu 
stanu zdrowia i spraw-
ności fizycznej uczest-
ników projektu, poprzez 

ich systematyczny udział w przedsięwzię-
ciu o charakterze długofalowym. 

Mimo zakończenia projektu, chętni na-
dal mogą korzystać z zakupionego sprzę-
tu i kontynuować samodzielne ćwiczenia, 
ponieważ projekt przewidywał także za-
kup kompletów fitness, książek z płytami 
DVD – poradników dla mężczyzn i kobiet, 
z których można się dowiedzieć, jak zdro-
wo ćwiczyć i układać treningi, zaś na pły-
cie zawarte są szczegółowe instruktaże 
ćwiczeń. Ze sprzętu i instruktażu można 
korzystać w wymienionych placówkach, 
po uprzednim uzgodnieniu z ich opieku-
nami, terminu i godziny.

Podczas zajęć z aerobiku w Woli Jachowej.
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Trzy lata temu postanowiły zało-
żyć koło, by móc lepiej działać 

na rzecz  rozwoju swojej miejsco-
wości. Dziś świętują jubileusz po-
wstania Koła Gospodyń Wiejskich  
w Krajnie.

W dniu 10 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krajnie  KGW Krajno obcho-
dziło 3 rocznicę założenia swojego koła. 

Wśród zaproszonych gości był wójt 
Gminy Górno Przemysław Łysak, pani 
Joanna Karwacka – pracownik Świę-
tokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, radny gminy Górno Grzegorz 
Skiba i właściciel kompleksu Parku  
i Miniatur w Krajnie Zenon Dańda z żoną 
Jolantą. 

Panie z KGW Krajno przygotowa-
ły pyszne potrawy regionalne i repertuar 
wokalno-muzyczny przy udziale zespołu 
muzycznego z Krajna - Zenon Zieliński, 
Paweł Grzegorczyk i Grzegorz Kaleta.

W marcu 2011 r.  17 pań z Krajna postanowiło się zrzeszyć 
jako Koło Gospodyń Wiejskich, by móc bardziej aktywnie dzia-
łać na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Wybrano zarząd 
koła, w którym na przewodniczącą wybrano panią Marzenę 
Jamrożek – radną gminy Górno i sołtys Krajna Drugiego. Na 
zastępcę wybrano panią Magdalenę Skowron, sekretarzem 
została pani Anna Siarek, natomiast skarbnikiem koła została 
pani Zofia Szlufik.

Panie z KGW Krajno czynnie uczestniczą w różnych przed-
sięwzięciach związanych z kultywowaniem tradycji na wsi. 

Biorą udział w konkursach kulinarnych, a także promują 
gminę na Targach Agrotravel lub innych wydarzeniach takich 
jak dożynki gminne, festyny. Współpracują  z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i z miejscową parafią angażując się podczas 
uroczystości religijnych. Przykładem może być choćby droga 
krzyżowa, którą poprowadziły w kościele w Krajnie w czasie 
tegorocznego Wielkiego Postu.

Trzy lata KGW Krajno

Pamiątkowe zdjęcie wykonane w czasie jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich w 
Krajnie.

W hołdzie Papieżowi - Polakowi
Nie lękaj się! Wypłyń na głębię! Jest przy Tobie Chry-

stus. Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej  
w Skorzeszycach odbył się wieczór poetycki poświęcony 
Papieżowi-Polakowi.

W czwartek 24 kwietnia 2014 r. odbył się w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach wieczór 
poezji Jana Pawła II, pod hasłem „Nie lękaj się! Wypłyń 
na głębię! Jest przy Tobie Chrystus”, będący hołdem od-
danym błogosławionemu Janowi Pawłowi II oraz formą 
artystyczno-duchowego przygotowania uczniów, rodzi-
ców, absolwentów i nauczycieli do niedzielnej kanoniza-
cji Ojca Świętego. Program przygotowali siostra Cecylia  
i nauczyciel języka polskiego Grzegorz Szczepański. 
Licznie zgromadzeni rodzice oraz mieszkańcy Skorze-
szyc obejrzeli montaż recytatorsko-wokalny, który powstał  
w oparciu o wiersze Karola Wojtyły oraz pieśni i piosenki 
religijne. Na zakończenie zostały przypomniane najważ-
niejsze momenty z życia Papieża Polaka w formie prezen-
tacji multimedialnej, a wszyscy goście i osoby występu-
jące zostali poczęstowani papieskimi kremówkami przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skorzeszycach. 

Pani dyrektor Lidia Rafalska składa serdeczne po-
dziękowania Rodzicom, Absolwentom, Nauczycielom, 

Uczniom oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za zaan-
gażowanie, poświęcony czas, pomoc oraz otwartość serc  
w przygotowaniu tej wspaniałej, wyjątkowej i niezwykłej uro-
czystości, która dostarczyła wszystkim głębokich  przeżyć du-
chowych i refleksji związanych z nauką i życiem Jana Pawła II.

Podczas wieczoru poetyckiego w szkole w Skorzeszycach.

Z okazji rocznicy radny Grzegorz Skiba podarował szefowej 
Koła Gospodyń Wiejskich Marzenie Jamrożek pamiątkowy 
grawerton.
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Rodzinnie Woli Jachowej

Dzieci do wspólnej zabawy zachęcały bajkowe postacie. Wśród dawców krwi rozlosowano nagrody, m.in. rower.

Mnóstwo atrakcji dla dzieci, gry, zabawy i konkursy 
dla uczestników niezależnie od wieku, występy ar-

tystyczne i pokazy strażackie. Wszystko to towarzyszyło 
festynowi rodzinnemu, który odbył się w niedzielę 18 maja 
w Woli Jachowej. W czasie imprezy zebrano ponad 20 li-
trów krwi!

Majówka ze strażą, bo tak zatytułowano imprezę w Woli 
Jachowej rozpoczęła się już o 14.30. Najmłodsi uczestnicy fe-
stynu nie mogli się nudzić. Czekało na nich wesołe miastecz-
ko, przyszkolny plac zabaw i mnóstwo zabaw organizowanych 

przez grupę Patigo.
Później przyszedł czas na występy artystyczne. Zobaczyć 

można było między innymi zespół Crazy Melodies z Krajna 
oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej.

Niewątpliwą atrakcją był pokaz strażacki w wykonaniu jed-
nostki OSP w Woli Jachowej. 

Druhowie gasili pożar, stworzyli kurtynę wodną, a na koniec 
pokazali jak uwalniają z rozbitych samochodów ofiary wypad-
ków drogowych. Festyn zorganizowali strażacy z OSP i panie  
z KGW w Woli Jachowej.

Strażacy z Woli Jachowej dali pokaz ratownictwa drogowego. Widzowie z zainteresowaniem oglądali występy artystyczne.

Turniej w Woli Jachowej wygrała reprezentacja Bęczkowa.

Reprezentacje wszystkich szkół podstawowych  
z gminy Górno walczyły o zwycięstwo w V Gmin-

nym Konkursie „Polska  Moja Ojczyzna”, który się odbył  
w Woli Jachowej.

Konkurs wzorowany na popularnym turnieju telewizyjnym 
„Kocham Cię Polsko” cieszy się dużym zainteresowaniem. Re-
prezentanci szkół musieli odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań 
z historii Polski, literatury, kultury i sztuki.

Zwyciężyła SP w Bęczkowie - reprezentowana przez Mi-
kołaja Szyszkowskiego (opiekun Katarzyna Karwacka), przed 
Wolą Jachową - reprezentowaną przez Zuzannę Tomczyk 
(opiekun Robert Piotrowski) i Górnem - reprezentowanym 
przez Annę Anioł (opiekun Joanna Kobiec).

Nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu ufundowa-
li: wójt Górna Przemysław Łysak, Agencja Rynku Rolnego oraz  
wydawnictwo Nowa Era.

Prawie jak w telewizji
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*Jak długo działa Pan w samorządzie 
gminnym? 

- Właśnie mija czwarty rok. To moja pierwsza 
kadencja w Radzie Gminy Górno.

*Co udało się Panu zdziałać będąc  radnym? 
Co uważa Pan za swój największy sukces?

- Będąc radnym trudno przypisywać sobie 
osobiste zasługi, bo uchwały podejmowane są 
przez całą radę, a nie przez jednego człowieka. 
Ja oczywiście starałem się forsować korzystne 
rozwiązania dla naszej gminy i jej mieszkańców. 
Uważam, że dzięki dobrej współpracy z wójtem 
udało się sporo zrobić.

Jeśli chodzi o Radlin, to ważną sprawą było 
utworzenie przy szkole podstawowej gminnego 
przedszkola. Cieszy się ono dużym powodze-
niem, a uczęszczające do niego dzieciaki odno-
szą spore sukcesy. Przykładem może być za-
jęcie przez nie dwóch drugich miejsc podczas 
Gminnego Turnieju Tańca w Skorzeszycach.

W czasie tej kadencji w szkole w Radlinie zo-
stał zainstalowany nowy piec centralnego ogrze-
wania, poszerzony został parking między szko-
łą a ośrodkiem zdrowia, zamontowane ekrany 
dźwiękochłonne przy boisku Orlik oraz poprawio-
na jego nawierzchnia. Udało się doświetlić Radlin 
Ogrodzenie umieszczając dodatkowe 18 lamp.

Cieszę się, że przebudowana została dro-
ga z Radlina do Leszczyn. Poszerzona została 
jezdnia, powstały rowy odwodnieniowe, pobo-
cza i chodnik od skrzyżowania z drogą krajową 
do przystanku autobusowego.

Jako radnemu bardzo zależało mi na tym, 
by w naszej miejscowości wreszcie coś za-

częło się dziać. I udało się. Powstało Koło Go-
spodyń Wiejskich. Dzięki wsparciu wójta wy-
starałem się o lokal dla koła. W chwili obecnej 
złożyliśmy wniosek o sfinansowanie remontu  
i wyposażenie wyżej opisanego lokalu. Panie 
prężnie działają, zorganizowały wspólne kolę-
dowanie w lutym tego roku. Powstało Stowarzy-
szenie na rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno,  
a w czerwcu odbędzie się pierwszy w historii fe-
styn rodzinny w naszej miejscowości. 

*Czego się Panu nie udało zrobić? 
- Nie udało mi się wyremontować chodnika 

przy drodze krajowej w  Radlinie.
*Co się Panu najbardziej nie podoba  

w naszej gminie?
- Nie podoba mi się to, że mimo wielu lat roz-

mów i prac, do tej pory nie powstała trasa eks-
presowa, która wyprowadziłaby ruch tranzytowy 
z Radlina i kolejnych miejscowości leżących 
przy trasie krajowej. Ruch jest bardzo uciążliwy 
i stwarza duże niebezpieczeństwo dla miesz-
kańców, zwłaszcza dzieci. 

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać?
- Chciałbym, aby w dobry sposób zagospo-

darować plac po starej szkole w Radlinie, tak, 
aby służył wszystkim mieszkańcom miejsco-
wości. Bardzo zależy mi także na odbudowie 
chodnika w Radlinie. Jego stan jest fatalny  
i trzeba go jak najszybciej wyremontować.

G Ł O S  R A D Y  G M I N Y

Kontynuujemy cykl wywiadów z radny-
mi. W tym numerze powinni na nasze py-
tania odpowiadać: Dorota Kot i Władysław 
Kowalczyk. Pani Dorota niestety odmówiła 
udzielenia wywiadu. Dlatego zamiast niej 
występuje kolejna osoba według porządku 
alfabetycznego - radny Krajcarz. Do następ-
nego numeru poprosimy o rozmowę kolej-
nych naszych radnych. 

Jacek Krajcarz
Ma 35 lat, z wykształ-

cenia technik ochrony 
środowiska, obecnie 
student ekonomii w Sta-
ropolskiej Szkole Wyż-
szej w Kielcach. Żonaty, 
żona Ewa jest szefową 
Koła Gospodyń Wiej-
skich w Radlinie. Wspól-
nie mają syna Jakuba. 
Jacek Krajcarz jest 
członkiem Stowarzy-
szenia Przyjaciół Gmi-
ny Górno, organizacji 
pozarządowej, wspiera-
jącej promocję i rozwój 
gminy Górno.

Władysław Kowal-
czyk

Ma 65 lat, wykształ-
cenie średnie rolnicze, 
emeryt, na co dzień 
pomaga w prowadze-
niu gospodarstwa syna. 
Jak informuje, w radzie 
zasiada już siódmą ka-
dencję, w tym jedną w  
radzie powiatu. Zasiadał 
w radach nadzorczych 
Gminnej Spółdzielni w 
Bielinach i Spółdzielni 
Kółek Rolniczych. Jest 
przewodniczącym Rady 
Gminy Górno.

* Jak długo działa Pan w samorządzie?
- Od początku lat 70. zasiadam w różnego 

rodzaju organach samorządowych. Siedem ka-
dencji byłem radnym, w tym jedną kadencję rad-
nym powiatowym, jedną kadencję byłem także 
sołtysem, zasiadałem także w radach nadzor-
czych Spółdzielni Kółek Rolniczych i GS Bieliny. 

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

- Dla wsi Skorzeszyce niestety niewiele uda-
ło mi się zrobić. Powstała natomiast droga w 
Skorzeszycach Pipale, mimo niechęci, a wręcz 
ośmieszania przez wójta tej inwestycji w me-
diach. Obecnie jest wykonywany projekt budo-
wy chodnika przez Skorzeszyce wzdłuż drogi 
powiatowej.  Deptak będzie miał długość około 
pięciu kilometrów.

Jeśli chodzi o inwestycje gminne, cieszą 
mnie inwestycje w oświatę - remont pomiesz-
czeń i utworzenie w nich przedszkola w Radlinie 
oraz remont dachu na Zespole Szkół w Górnie.

Cieszę się także, że po długiej dyskusji, bo 
od 2012 roku udało się podjąć uchwały do usta-
wy śmieciowej i system odbioru odpadów w na-
szej gminie funkcjonuje dobrze.

*Czego się Panu nie udało zrobić?
- Nie udało się ruszyć z budową kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, która 
obsługiwałaby prawie połowę gminy - siedem 
sołectw. W obecnej kadencji uzyskaliśmy tyl-
ko decyzję środowiskową na tę inwestycję  
i wykupiliśmy teren pod oczyszczalnię. Mimo 
trwających od dwóch lat prac wójt nie odtwo-

rzył granic drogi prowadzącej do oczyszczalni.  
W międzyczasie zdezaktualizowało się siedem 
projektów budowlanych kanalizacji.

Obawiam się, że przy takim tempie prac  
i zaangażowaniu wójta nie zdążymy z doku-
mentacją, gdy przyjdzie złożyć wniosek o pie-
niądze unijne.

*Co się Panu najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

- Najbardziej nie podoba mi się brak współ-
pracy wójta z radą gminy, negatywna promo-
cja gminy prowadzona przez wójta w mediach 
i chęć ośmieszenia rady za wszelką cenę. Na 
przykład nieudolność przy remoncie sali konfe-
rencyjnej w Urzędzie Gminy wójt przedstawiał  
w  mediach, że ja mu przeszkadzam w zwołaniu 
rady gminy. Przez kilka miesięcy kłótnie o miej-
sce i czas sesji były najważniejszymi informa-
cjami w mediach o naszej gminie. 

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Dla mnie priorytetem jest kanalizacja. 
Szybko trzeba dokończyć projekty, odtwo-
rzyć granice drogi dojazdowej do działki na 
której ma powstać oczyszczalnia, uzgodnić 
warunki współpracy z gminami Daleszyce i 
Bieliny w sprawie budowy. Marzy mi się, by 
w przyszłorocznym budżecie znalazła się 
budowa chodnika przez Skorzeszyce i aby 
wójt przystąpił do realizacji inwestycji zawar-
tych w tegorocznym budżecie. 
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Szereg różnego rodzaju spotkań na temat bezpieczeń-
stwa odbyło się w minionym miesiącu w naszej gminie. 
Można się było dowiedzieć nie tylko o tym co robić by nie 
ulec wypadkowi w gospodarstwie czy na drodze, ale po-
znać stan bezpieczeństwa państwa polskiego.

 Żyj bezpiecznie w gminie Górno. Pod takim hasłem odbyło 
się spotkanie z udziałem policji, straży pożarnej, pracowników 
KRUS i Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników naukowych 
Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEPiNM w Kielcach, a nawet wice-
ministra obrony narodowej Beaty Oczkowicz.

W czasie spotkania Mariusz Bednarski z wydziału ruchu 
drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach mówił o tym 
jak ważne są elementy odblaskowe w przypadku poruszania 
się po zmroku. Pokazał też kilka spotów przestrzegających kie-
rowców przed brawurą. 

O tym, jak uniknąć wypadku przy pracy, zwłaszcza w rol-
nictwie mówili pracownicy inspekcji pracy i KRUS-u. Doktor 
Grzegorz Gałuszka z kolei uczył zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Robił to w sposób niecodzienny, bo mówiąc wierszem.

To niejedyne spotkanie, choć największe zorganizowane  
w tym miesiącu w naszej gminie.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa zorganizowano dla 
mieszkańców i Koła Gospodyń Wiejskich w Krajnie i Skorze-
szycach. I trzeba przyznać, że cieszyły się one dużym zainte-
resowaniem.

Tu także policjant mówił o bezpieczeństwie na drodze, pra-
cownicy KRUS o ubezpieczeniach, rentach i warunkach wypła-

ty świadczeń, Stanisław Golmento z Państwowej Inspekcji Pra-
cy przypominał o zasadach BHP w rolnictwie, zaś Magdalena 
Kędzierska, szefowa ARiMR, mówiła o dopłatach bezpośred-
nich oraz nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Termin szkoleń nie jest przypadkowy. Wiosna to okres inten-
sywnych prac polowych. Warto w tym momencie przypominać 
rolnikom o tym, jakie skutki może rodzić nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa - mówi Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

7
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Bożena Lubacha nadal będzie szefową Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Górnie. Pod-

czas kwietniowego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
powierzono jej funkcję prezesa na kolejną kadencję. 

Prezes oddziału w Górnie Bożena Lubacha przedstawiła 
sprawozdanie za okres kadencji 2010-14. Sporo uwagi poświę-
ciła współpracy z samorządem lokalnym. - W naszej gminie 
nie zlikwidowano żadnej szkoły, powstały dwa gminne przed-
szkola. Oprócz tego działają przedszkola z projektu „Twórczy 
przedszkolak”. Aby zatrzymać uczniów w szkołach na terenie 
gminy przedłuża się pracę świetlic oraz przydziela  dodatkowe 
godziny na zajęcia z uczniami, aby lepiej przygotować ich do 
egzaminów zewnętrznych. Szkoły są na bieżąco doposażane 
i remontowane. Wynagrodzenia dla pracowników oświaty są 
wypłacane terminowo – mówiła prezes Lubacha. Ustalono pro-
gram działania na nową kadencję i wybrano władze oddziału.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Nauczyciele wybrali władze związkowe

Skład Zarządu Oddziału ZNP: 1. Bożena Lubacha - pre-
zes oddziału, 2. Elżbieta Tracz-Piotrowska - wiceprezes od-
działu, 3. Dorota Bryk - członek, 4. Grażyna Pawlik - członek, 
5. Małgorzata Maciocha - członek, 6. Małgorzata Śliwińska 
- członek, 7. Renata Chwalik - członek, 8. Justyna Paweło-
szek - członek, 9.  Iwona Wojtachnio - członek, 10. Teresa 
Gałkiewicz - przewodnicząca SEiR.

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: 1. Bożena Ja-
ros - przewodnicząca, 2. Elżbieta Sańpruch - członek, 3. Ewa 
Stępniak - członek.

Skład Zarządu SEiR: 1. Teresa Gałkiewicz - przewod-
nicząca, 2. Halina Dziubek - członek, 3. Adela Iwańska - 
członek, 4. Krystyna Radek - członek, 5. Krystyna Sikora 
- członek.

Władze ZNP w Górnie na kadencję 2014-18

W spotkaniu w Krajnie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wśród prelegentów była m.in. Beata Oczkowicz, wiceminister 
obrony narodowej, która mówiła o sytuacji na Ukrainie.

Na zakończenie szkolenia w Skorzeszycach zorganizowano 
test, osoby, które napisały go najlepiej, dostały nagrody.
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Przedszkolaki dały popis

Przedszkolaki z Krajna. Przedszkolaki z Cedzyny.

Przedszkolaki z Woli Jachowej. Publiczność bawiła się świetnie.

12 zespołów ze wszystkich przedszkoli i punktów 
przedszkolnych na terenie gminy wzięło udział  

w Gminnym Turnieju Tańca, który odbył się w szkole  
w Skorzeszycach.

Turniej był jednym z działań projektu „Twórczy przedszkolak”, 
w ramach którego na terenie gminy działa sieć punktów przed-
szkolnych, gdzie opieka nad dziećmi jest bezpłatna.

Maluchy pokazały zarówno tańce tradycyjne jak i nowocze-
sne, a przy tym widać było, że bawią się fantastycznie.

Występy oceniało jury w składzie: Joanna Zdyb, nauczyciel 

akademicki Instytutu Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach, Kata-
rzyna Moskal, instruktor tańca w Suchedniowskim Ośrodku Kul-
tury, choreograf, mistrzyni polski w formacjach tanecznych oraz 
Stanisław Bętkowski, muzyk nauczyciel Miejskiego Domu Kultury 
w Kielcach, członek zespołu Arianie.

Każde dziecko biorące udział w turnieju dostało medal i dy-
plom. Dodatkową nagrodą ufundowaną przez wójta gminy Gór-
no były zestawy gier dla każdej placówki oraz poczęstunek dla 
przedszkolaków biorących udział w turnieju. Organizatorzy zapo-
wiadają, że za rok odbędzie się kolejny taki turniej.

Pokazowy taniec uczniów ze Skorzeszyc. Przeszkolaki z Radlina.


