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GŁOS GÓRNA

Najserdeczniejsze życzenia  
zdrowych, spokojnych, 
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością  
Świąt Wielkiej Nocy

składa
Przemysław Łysak  
wójt Gminy Górno

U nas bezrobocie  
maleje najszybciej!
Jesteśmy jedną z trzech gmin w powiecie kieleckim, 

gdzie w minionym roku zmniejszyła się liczba osób 
bezrobotnych. Co więcej, w tym gronie możemy się po-
szczycić najlepszym wynikiem. 

Spośród 19 gmin powiatu kieleckiego ziemskiego w 2013 
roku aż w 16 odnotowano wzrost bezrobocia. Największy w gmi-
nach Chmielnik, Łagów, Morawica i Nowa Słupia. Tam liczba 
osób pozostających bez pracy wzrosła o minimum 100. Najwię-
cej w gminie Nowa Słupia – o 152 osoby.

Górno wraz z Bielinami i Zagnańskiem jest w gronie nielicz-
nych gmin, gdzie bezrobocie w ubiegłym roku spadło. Co ważne,  
w tym gronie wypadamy najlepiej. W Zagnańsku bezrobocie 
zmniejszyło się zaledwie o kilka osób, w Bielinach o około 30. U 
nas liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 50 osób. 

- To dobra informacja, bardzo się z niej cieszę. Od lat sta-
ramy się aktywizować mieszkańców gminy organizując różnego 
rodzaju kursy i szkolenia za pieniądze pozyskane m.in. z Unii. 
Cieszę się, że wszystko to przynosi efekty - mówi wójt Łysak.

Nasz finalista
Paweł  Szlufik, uczeń klasy VI Szko-

ły Podstawowej im. P. Ściegiennego  
w Zespole Szkół w Bęczkowie, repre-
zentował naszą gminę  jako finali-
sta Wojewódzkiego Konkursu  
Matematyczno-Przyrodnicze-
go  dla Szkół Podstawowych.

Do poszczególnych etapów 
konkursu Paweł przygotowy-
wał się z wielkim zaangażo-
waniem i sumiennością pod 
czujnym okiem nauczyciela 
matematyki i przyrody pani 
Kingi Rubak. Swój sukces 
uczeń zawdzięcza również  
rodzicom, którzy wspierali  
i motywowali  syna do  na-
uki.

Pawłowi gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Wesołych    Świąt  Alleluja
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TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLI
Trwają zapisy dzieci do przedszkoli na terenie gminy 

Górno. Do 7 kwietnia można składać podania  do przed-
szkola w Cedzynie, a do pozostałych do 10 kwietnia.

W Radlinie, Bęczkowie, Leszczynach, Krajnie, Górnie, 
Woli Jachowej i Skorzeszycach placówki funkcjonują w ra-
mach programu unijnego „Twórczy Przedszkolak”. Rodzice 
nie płacą tam za opiekę nad swoimi pociechami. Na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Górnie - www.gorno.pl znaj-
duje się zarządzenie wójta w sprawie rozpoczęcia naboru 
do przedszkoli oraz wszystkie druki wniosków i deklaracji, 
które należy złożyć o przyjęcie dziecka do przedszkola. Do-
kumenty można także otrzymać w przedszkolach. 

Wcześniej, bo już 7 kwietnia kończy się nabór do przed-
szkola w Cedzynie. Wszystkie informacje oraz dokumenty 
rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.
szkolacedzyna.pl/rekrutacja. Więcej informacji w tej sprawie 
można uzyskać pod numerem tel. 41-302-19-00.

NASZA KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA
Katarzyna Dziekańska, pełniąca funkcję starszego ku-

stosza Gminnej Biblioteki Publicznej, Filii w Krajnie zajęła 
drugie miejsce w Plebiscycie Kobieta Przedsiębiorcza 2013. 
Konkurs zorganizowała redakcja dziennika „Echo Dnia”.  
W trakcie gali rozdania statuetek 8 marca 2014 w Hotelu 
Kongresowym w Kielcach pani Katarzyna otrzymała gratu-
lacje z rąk Jana Maćkowiaka, wicemarszałka województwa 
świętokrzyskiego (na zdjęciu).

- Katarzyna Dziekańska od wielu lat aktywnie anga-
żuje się w życie społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci  
i młodzieży, które zachęca do twórczego spędzania wolne-
go czasu, jest organizatorem licznych konkursów, spotkań 
o charakterze kulturalnym, a także inicjatorem wielu akcji 
charytatywnych. Z jej inicjatywy w bibliotece w Krajnie po-
wstała Izba Regionalna. Pani Kasia prowadzi także zespół 
muzyczny „Crazy Melodies” oraz grupę taneczną „Dancing 
Stars” - czytamy w uzasadnieniu jurorów.

TRZYMAMY KCIUKI ZA KAMILA
67 uczniów Zespołu Szkół w Krajnie przystąpiło do 

międzynarodowego konkursu matematycznego „PANGEA 
2014”. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Gim-
nazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz 
Vistula University w Warszawie. Patronat nad konkursem 
objął minister edukacji narodowej. W tegorocznej edycji 
konkursu zarejestrowano 103 264 uczestników, w tej liczbie 
jest 67 uczniów naszej szkoły.

„PANGEA” to międzynarodowy konkurs matematycz-
ny, dwuetapowy. Do II etapu konkursu, który odbędzie się 
28 marca 2014 w Vistula University na warszawskim Ur-
synowie zakwalifikował się uczeń klasy III a Gimnazjum  
w Krajnie - Kamil Satro.

Kara za to 
być musi!

Ten kto to zrobił może być pewien, że kara go nie minie. Jeśli 
policja nie złapie wandali, to my to zrobimy, mówią miesz-

kańcy Leszczyn po tym, jak na miejscowym cmentarzu parafial-
nym zniszczono nagrobki.

- Jeśli policja nie złapie wandali, to my to zrobimy - usłyszeliśmy od 
jednego z mężczyzn napotkanych na cmentarzu w Leszczynach, gdzie 
zniszczono kilkanaście nagrobków.

- Prowadzimy intensywne czynności zmierzające do ustalenia 
sprawców i odzyskania skradzionych krzyży - mówi Marek Żmuda, 
komendant Komisariatu Policji w Daleszycach. Osoby posiadające in-
formacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców zniszczeń nagrobków 
proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu w Daleszy-
cach, tel. 41-307-20-77.

- Może sytuację poprawiłoby założenie monitoringu, podobnie jak 
zrobił to niedawno proboszcz w Krajnie. Gminie z pieniędzy podatni-
ków niestety nie wolno finansować takiego zadania - mówi Przemysław 
Łysak, wójt Górna.

Zniszczenia na cmentarzu to nie jedyny przypadek skandalicznego 
zachowania w ostatnim miesiącu. Ofiarą ludzkiej głupoty padli niedaw-
no także strażacy. - Ktoś rozkłada w polach pocięte brony broniakami 
do góry. Jeżdżąc do pożarów traw, których ostatnio mamy sporo, już 
w trzech wozach gaśniczych poprzebijaliśmy opony - mówi Stanisław 
Synowiec, komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednocze-
śnie strażacy apelują o nie wypalanie traw. Przypominają, że jest to za-
bronione, a za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi wysoka grzywna.

Mieszkańcy Leszczyn są oburzeni wandalizmem na cmentarzu.
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Bez lekarza ani rusz
Ponad czterdzieści dwa tysiące 

pacjentów przyjęli lekarze pra-
cujący w przychodniach na terenie 
naszej gminy w 2013 roku. Każdy z 
nich udzielał porady średnio aż 36 
osobom dziennie.

Z przedstawionego niedawno sprawoz-
dania z działalności Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Górnie wynika, że w 2013 roku 
porady lekarskiej w przychodniach w Górnie 
oraz Radlinie udzielano blisko 42,5 tysiąca 
razy (tylko w POZ). Wbrew temu co się 
może wydawać, to wcale nie dzieci chorują 
najczęściej, lecz dorośli, a konkretnie oso-
by starsze. Pełne ręce roboty mają nie tyl-
ko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, 
ale także specjaliści przyjmujący w ośrod-
ku w Górnie. W poradni neurologicznej  
w ubiegłym roku odnotowano 2123 wizyty. 
Niewiele mniej w poradni reumatologicznej, 
bo aż 2014. Sporo pracy miały także pielę-
gniarki, które wykonały w sumie ponad 10 
tysięcy zabiegów.

BEZ PRYWATYZACJI
Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie 

jest jednym z tych, który oparł się ten-
dencjom prywatyzacyjnym i dziś można 
powiedzieć, że z korzyścią dla pacjen-
tów. W przeciwieństwie do tego co się 
dzieje np. w sąsiednim Masłowie, u nas 
nie obowiązują dzienne limity przyjęć 
pacjentów, mamy nie tylko podstawową 
opiekę zdrowotną, ale również poradnie 
specjalistyczne, a budynki przychodni 
są remontowane i wyposażane w nowy 
sprzęt diagnostyczny. W ubiegłym roku 
do ośrodka w Górnie zakupiony został 
nowoczesny aparat ultrasonograficzny  
z możliwością wykonywania badania 

dopplera drożności żył oraz sondę linio-
wą do badania stawów, tarczycy oraz 
gruczołu piersiowego. 

Dzięki odpowiedniemu sposobowi za-
rządzania Zespołem Ośrodków Zdrowia 
przez dyr Alfredę Zawieruchę-Rubak gmi-
na nie musi dokładać do opieki zdrowotnej, 
bowiem przychodnie utrzymują się z kon-
traktów z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, a pieniędzy wystarcza nie tylko na 
leczenie, ale także na remonty budynków 
czy zakup nowego sprzętu medycznego. 
W tym roku planowane są kolejne remonty  
budynków przychodni w Radlinie i Górnie.

BRAKUJE LEKARZY
Niestety nasza służba zdrowia też ma 

problemy, o czym na posiedzeniu Rady 
Społecznej Zespołu Ośrodków Zdrowia 

w Górnie mówiła szefowa tej placówki  
dr Zawierucha-Rubak.

- Średni wiek lekarzy pracujących  
w naszych przychodniach to 48 lat (52 
lata w Polsce - przypis red.), a „ścią-
gnąć” medyka do pracy w podstawowej 
opiece zdrowotnej na wsi nie jest łatwo. 
Problemem jest także luka pokoleniowa 
w zawodzie lekarza. Tymczasem spo-
łeczeństwo gminy się starzeje i trzeba 
mieć świadomość, że coraz więcej osób 
będzie potrzebowało pomocy lekar-
skiej - mówi dr Alfreda Zawierucha-Ru-
bak, która podkreśla dobrą współpracę  
z wójtem Przemysławem Łysakiem  
w zakresie rozwoju gminnej opieki zdro-
wotnej. 

/AP/

W ubiegłym roku w naszych przychodniach lekarze przyjęli ponad 42,5 tys. pacjentów.

360 tysięcy złotych kary musi 
zapłacić gmina Górno za 

uchybienia w dokumentacji kanalizacji 
w Bęczkowie. Jest już prawomocny wy-
rok w tej sprawie. Wójt zapowiada kasa-
cję.

Budowa kanalizacji w Bęczkowie była 
prowadzona przez Związek Gmin Gór 
Świętokrzyskich, do którego należy także 
gmina Górno. To Związek występował o 
pieniądze unijne. W praktyce, choć związek 
firmował całość zadania, to każda gmina 
przygotowywała inwestycję na swoim tere-
nie. - Urząd Gminy w Górnie przygotowy-
wał między innymi dokumentację budowla-
ną oraz przetargową – mówi Przemysław 
Łysak, wójt Górna. 

Po kontroli powykonawczej okazało się, 
że dokumentacja z 2008 i 2009 roku zawie-
rała błędy i Urząd Marszałkowski naliczył 
karę. Dodajmy, że karę w wysokości 5 pro-
cent kwoty otrzymanej z Unii, czyli 5 milio-

nów złotych. 
- Odwoływaliśmy się od tej decyzji,  wie-

le zarzutów udało się odeprzeć, sprawa tra-
fiła do sądu, niedawno zapadł prawomocny 
wyrok. Wraz z odsetkami musimy zapłacić 
360 tysięcy złotych – informuje wójt, który 
jednocześnie zapowiada złożenie kasacji 
do Sądu Najwyższego.

Podczas ostatniej sesji sporo miejsca 
poświęcono dyskusji na temat skąd wziąć 
pieniądze na zapłacenie kary. Wójt propo-
nował by zadysponować na ten cel środki z 
nadwyżki na oczyszczalnię ścieków w Sko-
rzeszycach oraz by zaniechać planowanej 
na ten rok budowy drogi LPG w Radlinie. 
Radni większością głosów zdecydowali, by 
zabrać pieniądze, które miały być przezna-
czone na budowę drogi w Krajnie (łącząca 
drogę wojewódzką z drogą powiatową). 

- Ubolewam nad tą decyzją, ponieważ 
na budowę drogi w Krajnie staraliśmy się o 
pieniądze z Narodowego Programu Prze-

budowy Dróg Lokalnych,  tzw. schetynó-
wek, a nasz wniosek znalazł się na wyso-
kim 12 miejscu listy rankingowej. Decyzja 
radnych oznacza zaniechanie inwestycji, 
na którą mogliśmy kilkaset tysięcy dostać z 
ministerstwa. Tymczasem droga w Radlinie 
w całości ma być budowana za pieniądze 
gminy – mówi wójt Łysak.

Dodaje, że dziwi go medialne zainte-
resowanie gminą Górno w tej sprawie. 
- Nie jesteśmy jedyną gminą, w której 
znaleziono uchybienia. Co więcej, inne 
muszą zapłacić wyższe kary od nas  
i o nich się nie pisze w gazetach - zauważa 
wójt Łysak.

- Komuś najwyraźniej zależy na tym, by 
o gminie mówiono źle, być może chce też 
mnie oczernić przed zbliżającymi się wybo-
rami, ale błędy w dokumentacji poczyniono 
w latach, kiedy wójtem gminy był jeszcze 
Jarosław Królicki, a wicewójtem Anna Mi-
chalska - mówi Łysak.

Kara za dokumentację kanalizacji w Bęczkowie



GŁOS GÓRNA  •  n r  3 (19) •  MAR ZEC 20144

Sto razy wyjeżdżali do akcji  
w ubiegłym roku strażacy 

ochotnicy z Woli Jachowej. Podczas 
spotkania sprawozdawczego usłyszeli 
wiele pochwał. Zarząd jednostki jed-
nogłośnie otrzymał absolutorium za 
2013 rok.

- Jesteście w elitarnym gronie jedno-
stek należących do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. O waszej jed-
nostce, podobnie jak o tych w Górnie  
czy Leszczynach mówi się w powiecie 
i to w superlatywach. Gratuluję – mówił 
Ireneusz Żak, prezes zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Kielcach.

- Wyjeżdżaliście w ubiegłym roku sto 
razy. Gdy była powódź, pracowaliście 
ponad siły. Za to należą się wam podzię-
kowania od nas wszystkich. Dziękuję za 
wasz udział w projektach unijnych. Jed-
nostce takie działania dają niewiele, ale 
za to mieszkańcy mają place zabaw i fe-
styny na których mogą się bawić – mówił 
wójt Przemysław Łysak.

Także Wiesław Kaleta, szef jednostki  
w Woli Jachowej, nie szczędził słów 
uznania dla druhów. Dziękował im za to, 
że dbają o sprzęt gaśniczy, pomagają 
utrzymać remizę we wzorowym stanie 
nie oczekując za to zapłaty. Wspomniał 
także o przykrym zdarzeniu, które do-

tknęło strażaków, a mianowicie o skardze 
na jednego z druhów. - Skarga w mojej 
ocenie jest całkowicie bezzasadna – 
podkreślał Kaleta.

W imieniu rady sołeckiej podzięko-
wania strażakom złożył także Stanisław 
Cedro, sołtys Woli Jachowej, który prze-
kazał druhom 30 zaproszeń na targi rol-
nicze.

Jednostka OSP w Woli Jachowej li-
czy 45 strażaków czynnych oraz 30 osób 
zrzeszonych w ramach Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. 

Do pożarów i podtopień

Podczas zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla zarządu jed-
nostki w Woli Jachowej.

Znów potrzebne były dogrywki
28 osób, wyłonionych wcześniej 

w eliminacjach szkolnych 
wzięło udział w gminnym etapie Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej, który odbył się w Woli Jachowej. 
Podobnie jak rok temu, by wyłonić 
zwycięzców potrzebne były dogrywki.

Na turniej, który zorganizowano w Ze-
spole Szkół w Woli Jachowej, stawiło się 
13 gimnazjalistów i 15 uczniów ze szkół 
podstawowych. Oprócz podstawówek  
z Radlina i Krajna każda szkoła w naszej 
gminie wystawiła swoich zawodników.

Uczestnicy turnieju musieli rozwiązać 
test jednokrotnego wyboru składają-
cy się z 20 pytań. Mieli na to 30 minut 
i wszyscy oddali prace przed czasem, 
mimo że pytania wcale nie były łatwe.

- Moim zdaniem były bardzo trudne. 
By odpowiedzieć na jakie kategorie wy-
sokościowe dzielą się budynki, czy w 
jaki sposób oznaczane są samochody 
transportujące poszczególne substancje 
łatwo palne, trzeba mieć naprawdę dużą 
wiedzę – mówi Wiesław Kaleta, prezes 
zarządu gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Górnie  
i szef jednostki w Woli Jachowej.

- W mojej ocenie pytania były na po-
ziomie egzaminów wstępnych do szkół 
pożarniczych – dodaje Kaleta.

Tymczasem by wyłonić zwycięzców, 
podobnie jak w ubiegłorocznej edycji tur-
nieju potrzebne były dogrywki. 

Ostatecznie w kategorii uczniów szkół 
podstawowych pierwsze miejsce zaję-
ła Natalia Synowiec ze Szkoły Podsta-
wowej w Woli Jachowej, drugie Tade-
usz Wdowiak ze Szkoły Podstawowej  
w Leszczynach, zaś trzecie Gabriela Sa-
tro ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszy-
cach.

Wśród gimnazjalistów zwyciężył Woj-
ciech Synowiec z Gimnazjum w Woli Ja-

chowej, drugie miejsce zdobyła Aleksan-
dra Grzegolec z Gimnazjum w Górnie, 
a trzecie Piotr Mochocki z Gimnazjum  
w Woli Jachowej.

Zdobywcy pierwszych miejsc będą 
reprezentowali naszą gminę 11 kwietnia  
w etapie powiatowym Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.  Laureaci dostali 
nagrody ufundowane przez wójta Górna, 
puchary ufundowane przez sponsora – 
Romana Ozgę i Łukasza Ozgę. Każdy 
uczestnik dostał pamiątkowy dyplom.

Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami konkursu gminnego.

Czesław Synowiec został odznaczony 
za 45-letnią służbę w OSP.
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SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach wraz 
z Urzędem Gminy Górno informują, 
że w dniach 3-4 kwietnia 2014 roku    
w świetlicy w Woli Jachowej o godz. 10 
odbędzie się szkolenie z zakresu sto-
sowania środków ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwacza (tzw. „chemizacyj-
ne” – ważność zaświadczenia 5 lat). Od 
2014 roku zmienia się forma prowadze-
nia powyższych szkoleń – osoby, które 
odbyły już kiedyś takie szkolenie, będą 
uczestniczyły w 1-dniowym, a osoby po 
raz pierwszy szkolące się w 2-dniowym 
szkoleniu. 

Zainteresowanych prosimy o zgła-
szanie się do sołtysów lub do Urzędu 
Gminy w Górnie – pokój 3, tel. 41 302-
36-41. Koszt szkolenia: jednodniowe - 
50 zł, a dwudniowe - 80 zł.                                                    

ZOSTANIE SOŁTYSEM ROKU?
Marzena Jamrożek, sołtys Kraj-

na  Drugiego została wytypowana jako 
kandydat gminy Górno do tytułu Sołtys 
Roku w konkursie organizowanym przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kielec-
kiej w Wąchocku.

Decyzję w tej sprawie podjęto jed-
nogłośnie podczas zebrania sołtysów 
gminy Górno, na którym był także Fe-
liks Januchta, prezes stowarzysze-
nia w Wąchocku. Przypomnijmy, że  
w ubiegłym roku tytuł Sołtysa Roku wo-
jewództwa świętokrzyskiego zdobył Ja-
nusz Bednarz, sołtys Radlina.

ZWYCIĘSKA PRAPRABABCIA
Oliwia Kuroś z fotografią „Praprabab-

cia i Łysica” oraz Aleksandra Waldon 
ze zdjęciem „Pod kopką” zwyciężyły  
w konkursie „Krajno i okolice na starej 
fotografii”. Dziewczęta zajęły równo-
rzędnie pierwsze miejsca. II miejsce 
ex aequo zajęły: Kazimiera Krawczyk z 
Krajna Pierwszego – „Na tle zabudowań 
w Krajnie Stara Wieś” oraz Wiktoria Ce-
dro z Krajna Pierwszego – „Dom na Wy-
myślonej”. III miejsce zajęła Helena Ka-
leta z fotografią „Przed starym domem 
u Chlusta”. Zwycięskie zdjęcia można 
zobaczyć na www.gorno.pl.

NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ!
Policja ostrzega przed złodziejami, 

którzy wiosną zwykle zwiększają swoją 
aktywność. - Ruszają budowy domów, 
zostawiając elektronarzędzia czy ma-
teriały budowlane pamiętajmy, by za-
bezpieczyć je przed kradzieżą - apeluje 
Marek Żmuda, szef daleszyckiej policji. 
Przestrzega też osoby starsze, by nie 
wpuszczały do domów ludzi, którzy 
obiecują im zwrot podatku, czy załatwie-
nie wyższej emerytury. - Pod żadnym 
pozorem nie pokazujmy obcym gdzie 
trzymamy pieniądze - mówi komendant.

Projekcja filmu o Krajnie sprzed 
dwudziestu lat, wiersze i pieśni 

ludowe oraz poczęstunek. Tak najkrócej 
można opisać „Wieczór wspomnień”, 
który odbył się w Krajnie.

19 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie z siedzibą Krajno-Parcele  odby-
ło się spotkanie pod nazwą „Wieczór wspo-
mnień”. Wydarzenie to było skierowane do 
seniorów z Krajna. Pomysłodawcami i or-
ganizatorami tego spotkania byli radni oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Krajna.

Poza licznie zebranymi mieszkańcami w 
spotkaniu uczestniczyli również: wójt gminy 
Górno Przemysław Łysak, radna Marzena 
Jamrożek, radny Grzegorz Skiba, szefo-
wa GOK Joanna Winiarska oraz ksiądz 
proboszcz  Leszek Sztandera z księdzem 
Adamem Bałchanowskim, który przebywa 
gościnnie  w  parafii w Krajnie. 

Na początku spotkania został wyświe-
tlony film sprzed 21 lat, który przedstawiał 
50 rocznicę pacyfikacji Krajna. Następnie 
przed licznie zebraną publicznością za-
prezentowały się panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Krajna śpiewając na ludową 
nutę. Na harmonii przygrywał im Pan Ze-
non Zieliński z Krajna-Parceli. Członkinie 
koła pani Teresa Filipczak oraz Pani Ma-
rysia Majchrzak zaprezentowały także 
wiersze przygotowane specjalnie na tę 
okazję. Potem zebrani goście skosztowali 
poczęstunku przygotowanego przez panie 
z koła, a w przerwach między posiłkami 
czas mijał na wspólnym śpiewaniu i roz-
mowach. 

- Mamy nadzieję, że to spotkanie po-
dobało się naszym seniorom i być może 
przyczyni się do powstania Klubu Seniora 
w Krajnie – podsumowali organizatorzy.

Wieczór wspomnień

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w wieczorze wspomnień zorganizowanym  
w Domu Kultury w Krajnie.

Uwolnili książki dla malucha
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie 

z siedzibą Krajno-Parcele włączył się 
do akcji „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ DLA 
Malucha”. Łącznie udało się zabrać 
236 książek oraz 40 płyt z bajkami.

- Dziękuję Hani, Antosiowi oraz ich 
mamie pani Lucynie Cedro, pani Anecie 
Tobała, pani kustosz Jolancie Krzysiek, 
Bibliotece Publicznej w Radlinie, pani 
Teresie Bęben, panu Krystianowi Łata, 
Michałowi Michcie, oraz wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się i wsparli tak wspa-
niałą akcję. Dzięki Wam w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górnie dla  małych 
pacjentów buskiego szpitala udało się 
zebrać 236 książek oraz 40 płyt z baj-
kami – powiedziała z radością szefowa 
GOK Joanna Winiarska. Joanna Winiarska i „uwolnione” książki.
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*Jak długo działa Pani w samorządzie? 
- W samorządzie działam od 2002 roku, peł-

niąc funkcje społeczne - Komitet do spraw po-
prawy bezpieczeństwa w Cedzynie przy drodze  
k-74. Pomysłotwórczyni I edycji akcji  „Zawsze 
widoczny, zawsze bezpieczny” z  wkładem wła-
snym  uczenia  dzieci w SP udzielania pierw-
szej pomocy propagując działania ww. celu w 
województwie. Bezpłatny  udział w filmie „Uwa-
żaj na drodze”.  

*Co udało się Pani zdziałać będąc  radną? 
Co uważa Pani za swój największy sukces?

- Za największy mój sukces uważam dopro-
wadzanie Cedzyny do miana bezpiecznej miej-
scowości, wybudowanie chodników po obu stro-
nach jezdni, co w  gminie było ewenementem,  
wybudowanie  wysepek, przejść dla pieszych, 
odnowieniem całej nawierzchni asfaltowej  bez 
finansowania z gminy. Za sukces uważam do-
kończenie budowy szkoły z Cedzynie, którą 
zaczął mój poprzednik radny Marcin Cedro, za 
co mu w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję,  
bez jego wkładu pracy i zaangażowania szko-
ła w Cedzynie by nie istniała, bo przeznaczono 
ją do sprzedaży. Sukcesem również dla mnie 
jest działalność na rzecz gazyfikacji Cedzyny  
i  sąsiednich miejscowości, bez udziału środków 
z budżetu gminy. Deklaracje gazyfikacyjne zło-
żono w KSG Sp. z o.o. w Kielcach. Realizacja 
wniosków i wybudowania  1 odwodnienia drogi 
gm. k-74. Pomagam osobom ubogim i potrze-
bującym przez swój udział w Banku Żywności.

*Czego się Pani nie udało zrobić? 
- Nie udało się wybudować chodnika Cedzy-

na-Andzelina, który  obiecał wójt, nie udało mi 
się zainteresować władz do wykorzystania elek-
trowni na tamie w Cedzynie, która produkując 
prąd oświetlałaby zalew i drogi w Cedzynie, nie 
udało się wybudować boiska do piłki nożnej na 
placu po starej szkole, nie udało się przekonać 
wójta, by nie realizował PSZOK (Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przypis 
red.) na terenie oczyszczalni w Cedzynie, gdzie 
mają być min. składowane materiały niebez-
pieczne, chemikalia i przeterminowane leki.

*Co się Pani najbardziej nie podoba w na-
szej gminie?

- Kolesiostwo, protekcja, marnotrawstwo 
pieniędzy, brak realizacji uchwalonych uchwał, 
narcyzm wójta, plotkarstwo, stronniczość, mani-
pulacja opinią publiczną finansowana z budżetu 
gminy.

*Co chciałaby Pani jeszcze zdziałać  dla 
mieszkańców?

- Będę dążyć do zgazyfikowania Cedzyny, 
gm. Górno, chcę uatrakcyjnić zalew w ścieżkę 
pieszo-rowerową i uczynić miejscem prowadze-
nia działalności gospodarczej podnosząc walo-
ry agroturystyczne Cedzyny. Wybudować par-
king przed szkołą,  chodnik pomiędzy Cedzyną 
a Radlinem, chcę by plac po starej szkole służył 
mieszkańcom pod względem użytkowym, a nie 
straszył, chcę zagospodarować plac po starym 
przystanku. Zrealizować wnioski do budżetu.

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.

Aneta Dudzik
Ma 41 lat, z wykształ-

cenia  magister  ekonomii 
i rachunkowości, pozy-
skiwanie funduszy z UE. 
Na co dzień zajmuje się 
działalnością gospodar-
czą. Prowadzi biuro do 
spraw odszkodowań dla 
osób poszkodowanych 
w wypadkach. Likwida-
tor szkód osobowych i 
komunikacyjnych TU. 
Nominowana do nagrody 
marszałka województwa 
świętokrzyskiego „Świę-
tokrzyska Victoria” w kat. 
osobowość. Człowiek 
roku „Gazety Wyborczej”. 
Działacz społeczny. Rad-
ną jest drugą kadencję.

Marzena Jamrożek 
Ma 39 lat, wykształ-

cenie średnie. Na co 
dzień wspólnie z mężem 
prowadzi gospodarstwo 
rolne o powierzchni 16 
hektarów.

Radną jest pierwszą 
kadencję. Od 2007 roku 
pełni funkcję sołtysa wsi 
Krajno Drugie. Przewod-
nicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Krajnie.

* Jak długo działa Pani w samorządzie?
- Radną jestem pierwszą kadencję, dłużej, bo 

od 2007 pełnię funkcję sołtysa wsi Krajno Drugie.
* Co udało się Pani zdziałać będąc radną? 

Co uważa Pani za swój największy sukces?
- Gdy tylko zostałam radną, pierwsze co 

zrobiłam, to postarałam się o oświetlenie nie-
bezpiecznego skrzyżowania obok domu kultury  
w Krajnie. Udało się przedłużyć linię autobuso-
wą do Krajna. Wspólnie z wójtem zabiegaliśmy 
o to w Zarządzie Transportu Miejskiego. 

Został wybudowany Gminny Ośrodek Kultu-
ry, a dzięki naszym staraniom, wójta i radnych 
z Krajna, udało się zdobyć pieniądze i zagospo-
darować teren wokół budynku.

W 2011 roku założyłam Koło Gospodyń Wiej-
skich, które liczy ponad 20 członkiń.

W ubiegłym roku powstało odwodnienie dro-
gi przez Krajno Łęki oraz powstała nawierzch-
nia asfaltowa w tej miejscowości. Pieniądze 
na ten cel gmina otrzymała z ministerstwa w 
ramach dotacji na usuwanie skutków powodzi. 
Zostało wyczyszczone również koryto rzeki 
Zimny Potok. Obecnie jest wykonywany pro-
jekt budowy chodnika po obu stronach drogi 
od skrzyżowania z drogą w kierunku Bęczkowa  
obok kościoła i Gminnego Ośrodka Kultury do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką. Inwestycja 
ma być wykonana jeszcze w tym roku.

Wybudowana została także studnia w Kraj-
nie, dzięki której rozwiązany wreszcie zostanie 
problem braku wody w upalne dni, który w ubie-
głym roku mocno doskwierał ludziom, a przez 
brak zimy w tym roku problem mógłby być jesz-
cze większy.

Udało się także utwardzić parking przy 
cmentarzu w Krajnie. Napisany został także 
wniosek do marszałka o wybudowanie chod-
nika wzdłuż drogi wojewódzkiej od krzyżówki 
przy GOK do Krajna Pierwszego. Jeśli wszyst-
ko pójdzie dobrze, w końcu będzie chodnik przy 
szkole w Krajnie.

Wszystko to udało się dzięki dobrej współ-
pracy z wójtem.

*Czego się Pani nie udało zrobić?
- Nie udało mi się oświetlić odcinka drogi do 

wsi Krajno Łęki oraz wybudować chodników 
przy drodze powiatowej w Krajnie Południowa.

*Co się Pani najbardziej nie podoba  
w naszej gminie?

- Brak współpracy rady. Część radnych blo-
kuje inwestycje, nie zależy im na dobrym wize-
runku gminy. Przez ich postawę cierpią wszyscy 
mieszkańcy.

*Co chciałaby Pani jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Zależy mi, aby powstał chodnik przy szko-
le w Krajnie. Niestety kiedy budowana była 
droga wojewódzka przez zaniechanie ówcze-
snych władz chodnik nie powstał, a powinien ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci. Chciałabym 
doprowadzić do wybudowania chodników w 
Krajnie Drugim oraz skanalizowania wsi. Nieste-
ty aby można to wykonać musimy poczekać na 
wybudowanie oczyszczalni w Skorzeszycach.
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Imprezę pod takim tytułem z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet zorganizowano w Woli Jachowej.

W sobotę 8 marca w Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich pod patronatem wójta 
gminy Górno oraz Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowały 
„Babskie spotkanie” dla mieszkanek ich sołectwa.

Panie z KGW zaśpiewały piosenki przygotowane specjalnie 
na ten wyjątkowy dzień. 

Na obchody przybył wójt Górna Przemysław Łysak, który 
złożył życzenia i każdej z pań wręczył kwiatka.

Babskie spotkanie obfitowało w konkursy. Pierwszy polegał 
na zrobieniu na szydełku najdłuższego łańcuszka z wełny w 
czasie 5 minut. W drugim trzeba było obrać jabłko tak, aby 
obierka była jak najdłuższa. Trzeci był dogrywką do drugiego, 
a polegał na tym, aby jak najszybciej utrzeć obrane jabłko na 
tarce.

Były jeszcze konkursy w ubijaniu białka, ucieraniu mar-
chewki na czas, pompowaniu balonów czy obieraniu gorą-
cych jajek na czas. Wszystkie obecne panie miały okazję, aby 
wziąć udział w zorganizowanych przez KGW konkursach oraz 
wygrać wspaniałe nagrody.

Po konkursach przyszedł czas na wspólne śpiewanie oraz 
„babskie pogawędki” jak również degustacje pysznych smako-
łyków, które członkinie Koła przygotowały dla gości.

Cieszę się, że takie wydarzenie odbyło się na terenie gminy 
Górno i gratuluję paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli 
Jachowej pomysłu na jego zorganizowanie. Uważam, że ta-
kie spotkania przyczyniają się do  wzmocnienia wzajemnych 
więzi emocjonalno-społecznych między mieszkańcami oraz 
integracji sąsiedzkiej, a tym samym dostarczają wielu ciepłych  
i miłych wrażeń – podsumowała Joanna Winiarska, kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie.  /JW/

Babskie spotkanie

Każda z pań dostała kwiaty od wójta Przemysława Łysaka.

Nie zabrakło też różnego rodzaju konkursów.

Nasze Mądre Dzieciaki

Uczestnicy X Gminnego Konkursu „Mądry Dzieciak”.

X Gminny Konkurs „Mądry Dzieciak” odbył się 18 
marca w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach. 

Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich podstawówek.
W konkursie wzięli udział reprezentanci klas III wszystkich 

szkół podstawowych z terenu gminy. Musieli rozwiązać test 
obejmujący wiadomości i umiejętności zdobyte w 3-letnim cy-
klu nauczania.

Najlepszymi spośród wszystkich trzecioklasistów okazali się 
ex aequo: Agata Sobieraj ze Szkoły Podstawowej im. Karola 
Wojtyły z Radlina i Paweł Kaleta z Zespołu Szkół w Bęczkowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody z rąk wójta 
Przemysława Łysaka, który objął patronat nad konkursem. 

Kolejny raz - już szósty z rzędu, uczniowie Zespo-
łu Szkół w Krajnie zostali stypendystami progra-

mu stypendialnego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w wojewódz-
twie świętokrzyskim.

Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni spośród 563 
uczniów, którzy złożyli wnioski do Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Podstawą do przyznania 
stypendiów było miejsce ucznia na liście rankingowej, które 
z kolei wynikało z liczby punktów, jakie młodzi ludzie mo-
gli uzyskać w trakcie oceny merytorycznej złożonych przez 
nich wniosków. Przyznając uczniom punkty Komisja Stypen-
dialna brała pod uwagę m.in. średnią wszystkich ocen ze 
świadectwa szkolnego, średnią ocen z trzech przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych oraz udział i sukcesy w woje-
wódzkich lub ogólnopolskich konkursach i turniejach przed-
miotowych.

Wśród tegorocznych stypendystów są dwie uczennice 
klasy III gimnazjum w Krajnie, którym gratulujemy i życzymy 
ciągłego poszerzania horyzontów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Krajnie oraz opiekun uczennic 
życzy stypendystkom samych sukcesów na niwie szkolnej 
oraz zapału i wytrwałości w dalszym zdobywaniu wiedzy.

- Serdecznie gratulujemy również rodzicom naszych sty-
pendystek. Sukcesy te są możliwe m.in. dzięki dodatkowym 
godzinom przyznanym przez gminę. Warto dodać, że to 
już kolejny rok, kiedy wójt Górna przyznał nam te godziny - 
mówi Małgorzata Gębska-Lisowska, dyrektor Zespołu Szkół 
w Krajnie. 

Dostali stypendia z Unii
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Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Ale w czynach, nie słowach...
Kolejny raz, już trzeci, ten sam 

radny atakuje i ośmiesza Gmi-
nę Górno w wydawanym za publicz-
ne pieniądze Kalejdoskopie Powiatu 
Kieleckiego. 

W artykule pt. „Zgoda buduje, nie-
zgoda rujnuje” nie podając nazwisk kry-
tykuje złą atmosferę na sesji Rady Gmi-
ny, która odbyła się w Woli Jachowej  
w ubiegłym roku, w której sam uczest-
niczył. Podaje cytaty, które de facto  nie 
padały, nie podając ich autora. Żenują-
ce. 

Przypominam, że sesję rady gminy 
prowadzi przewodniczący. To on udzie-
la głosu poszczególnym osobom i od-
biera go, gdy ktoś mówi nie na temat. 
Przewodniczący zwołuje sesje i zapra-
sza na nią poszczególne osoby, rów-
nież wójta.

Czując się jednak odpowiedzialny za 

dobre imię Gminy Górno, jako jej wójt, 
chciałbym tym razem odpowiedzieć 
radnemu powiatowemu, że bardzo nie-
grzecznie jest tak kalać swoją Małą Oj-
czyznę w oczach mieszkańców Powiatu 
Kieleckiego. Jaki ma Pan w tym cel? 
Tylko Pan tak działa. Inni radni powiato-
wi piszą raczej o swojej pracy. Wygląda 
na to, że Pan w tym temacie nie ma nic 
do powiedzenia.

W Kalejdoskopie Powiatu Kieleckie-
go radni wypowiadają się w swoich par-
tyjnych rubrykach. Wspomniany radny 
również wykorzystuje rubrykę swojego 
ugrupowania. Dlatego twierdzę, że par-
tie polityczne nie powinny sięgać aż na 
szczebel gminy. Niestety tak nie jest.

Smutne jest też to, że z tej tak zwa-
nej polityki próbują żyć całe rodziny, 
małżeństwa, często bazując na tych 
samych nazwiskach. Wszystko za pu-

bliczne pieniądze. Zapewne wspomnia-
ny radny powiatowy, również ma jakiś 
cel w tym ciągłym atakowaniu naszej 
gminy. 

Panie radny, to co Pan robi nie przy-
stoi radnemu w Radzie Powiatu Kielec-
kiego. Dlatego publicznie apeluję do 
Pana, o zaprzestanie szargania dobre-
go imienia Gminy Górno, którą mam 
zaszczyt reprezentować. 

Nawołuję Pana do powstrzymania 
się od oczerniania i ośmieszania na-
szej Małej Ojczyzny oraz jej mieszkań-
ców. Liczę, że słowa, które uczynił Pan 
tytułem swojego ostatniego artykułu 
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” znaj-
dą odzwierciedlenie także w Pańskich 
poczynaniach. 

Przemysław Łysak
wójt Gminy Górno

Kolejne Koło Gospodyń Wiejskich 
powstaje w naszej gminie. Tym razem 
chęć zawiązania takiego stowarzysze-
nia wyraziły panie ze Skorzeszyc. 

- Zakładamy Koło Gospodyń Wiejskich 
jako ostatnie w gminie, bo we wszystkich 
większych miejscowościach takie już są  
i prężnie działają – mówi Renata Mochoc-
ka, sołtys Skorzeszyc, która została wybra-
na na przewodniczącą koła. Chęć wstąpie-
nia do stowarzyszenia zadeklarowały już 
23 panie. - Kolejne dwie jeszcze chcą się 
zapisać - informuje nasza rozmówczyni.

Trwa procedura rejestracji koła. Panie 
ze Skorzeszyc chcą, by ich stowarzysze-
nie posiadało osobowość prawną. - To 
dla nas ważne, ponieważ w przyszłości 
chcemy pisać projekty unijne i starać się o 
pieniądze na działalność statutową – mówi 
Renata Mochocka.

Panie ze Skorzeszyc z zapałem patrzą 
w przyszłości i już planują czym będą się 
zajmowały. Chcą nie tylko piec, gotować, 
czy śpiewać.

- Mamy już na 4 kwietnia szkolenie 
z wykonywania dekoracji świątecznych, 
będzie też szkolenie z Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy w rolnictwie, w ciągu mie-
siąca będziemy miały własną stronę inter-
netową, na której będziemy się komuniko-
wały między sobą, ale na której będziemy 
mogły opisywać swoje dokonania – mówi 
przewodnicząca Mochocka.

Skorzeszyce były do tej pory jedyną 
dużą miejscowością w gminie, gdzie nie 

funkcjonowało Koło Gospodyń Wiejskich. 
Panie zakładając stowarzyszenie chcą 
zwrócić uwagę władz gminy na swoją miej-
scowość.

- Naszym celem jest, by pokazać wło-
darzom, że w Skorzeszycach jest potrzeb-
ny jakiś budynek typu świetlica wiejska. 
Panie w naszej miejscowości też chcą 
coś robić, działać, ale nie mamy się gdzie 
spotykać. Póki co pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej zadeklarowała pomoc i mo-
żemy się spotykać w świetlicy szkolnej, ale 
mieszkańcy chcieliby mieć świetlicę wiej-
ską tak jak inne często mniejsze od naszej 
miejscowości. Liczymy na efekty bo mamy 
wsparcie wójta  – mówi Renata Mochocka. 

W spotkaniu uczestniczył wójt Przemy-

sław Łysak, który zaprosił na nie Joannę 
Karwacką ze Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
i Stanisława Golmento ze Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w celu 
pomocy w przeprowadzeniu procedury re-
jestracji koła.

- Cieszę się z tej inicjatywy. W tej ka-
dencji to czwarte koło po Krajnie, Leszczy-
nach i Radlinie, które wspólnie zakładamy. 
Dziękuję pani Lidii Rafalskiej, dyrektor 
szkoły w Skorzeszycach za udostępnienie 
lokalu oraz deklarację pomocy w założe-
niu strony internetowej i oczywiście pani 
sołtys Renacie Mochockiej, że integruje 
mieszkańców i pracuje dla rozwoju Sko-
rzeszyc - mówi wójt Łysak.

W Skorzeszycach powstało Koło Gospodyń Wiejskich

Osoby uczestniczące w spotkaniu założycielskim na pamiątkowym zdjęciu.


