
Zupa pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Krajnie nie miała sobie 

równych podczas Święta Zalewajki, 
które odbyło się 15 sierpnia w Osadzie 
Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

W konkursie wzięło udział 15 zespo-
łów „zalewajkowych”. Panie z Krajna zde-
klasowały konkurencję i przywiozły z im-
prezy zwycięski tytuł.
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Setki tysięcy od ministerstwa na nasze drogi

Czytaj na stronie 3

W podzięce  
za plony
Dożynki parafialne obchodzono 

17 sierpnia w Krajnie. W najbliż-
szą niedzielę 24 sierpnia w Górnie 
odbędzie się Ludowy Festyn Integra-
cyjny - Święto Plonów. Gwiazdą im-
prezy będzie zespół Effect.

Licznie przybyli mieszkańcy dzięko-
wali Bogu za tegoroczne plony. Choć 
wielu narzekało, że nie były zbyt obfite, 
to dziękowali z nadzieją, że za rok będą 
znacznie lepsze. 

Radny Grzegorz Skiba i wicewójt Paweł Marwicki z promesą.

454 tysiące złotych przyznało gminie Górno Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji na przebu-

dowę drogi gminnej Wola Jachowa - Górno Parcele - Kraj-
no Parcele - Krajno Drugie.

Promesę, czyli obietnicę przekazania pieniędzy na ten cel 
28 lipca odebrali od wojewody świętokrzyskiego Bożentyny 
Pałki-Koruby wicewójt Górna Paweł Marwicki i radny Grzegorz 
Skiba.

- Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewiduje się dofinan-
sowanie w 2014 roku zadania pod nazwą Przebudowa Drogi 
Gminnej nr 325043T Wola Jachowa - Górno Parcele - Krajno 
Parcele - Krajno Drugie na odcinku 1100 mb - czytamy w do-
kumencie z ministerstwa.

Wysokość dotacji wynosi 454 tysiące złotych, nie więcej 
jednak niż 80 procent wartości inwestycji wynikającej z prze-
prowadzonego postępowania przetargowego.

Nasza zalewajka 
najlepsza!
Zupa ugotowana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Krajnie podbiła serca oraz podniebienia jurorów

KGW Krajno z wójtem Górna Przemysławem Łysakiem, wójtem Bielin Sławomi-
rem Kopaczem, radnym Grzegorzem Skibą i członkiem jury, Stanisławem Golmento. 

Czytaj na stronie 2

Zaprojektują 
oczyszczalnię
Jeszcze w tym miesiącu roz-

strzygnięty zostanie przetarg 
na projekt oczyszczalni ścieków, któ-
ra ma powstać w Skorzeszycach.

14 sierpnia odbyło się otwarcie ofert 
na zaprojektowanie oczyszczalni. Zgło-
siło się osiem firm. Dwie z Kielc, reszta 
spoza naszego województwa.

- Oferty są obecnie sprawdzane. Do 
końca sierpnia planujemy zakończyć 
procedurę przetargową i podpisać umo-
wę z wykonawcą - mówi Łukasz Papis 
z Urzędu Gminy.

Czytaj na stronie 2
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ZAPROJEKTUJĄ OCZYSZCZALNIĘ
Jeszcze w tym miesiącu rozstrzygnięty zostanie przetarg 

na projekt oczyszczalni ścieków, która ma powstać w Sko-
rzeszycach.

14 sierpnia odbyło się otwarcie ofert na zaprojektowanie 
oczyszczalni. Zgłosiło się osiem firm. Dwie z Kielc, reszta 
spoza naszego województwa.

- Oferty są obecnie sprawdzane. Do końca sierpnia pla-
nujemy zakończyć procedurę przetargową i podpisać umo-
wy z wykonawcą - mówi Łukasz Papis z Urzędu Gminy 
w Górnie.

W sprawie budowy oczyszczalni są już wykonane ba-
dania geologiczne działki, jest pozytywna opinia Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie lokalizacji, 
wykupiony został teren pod budowę. 

Toczy się jednak spór o to, jak ma przebiegać droga do-
jazdowa do oczyszczalni. Sprawa trafiła do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego, które wyznaczyło wójta Bielin 
jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia.

- Ponieważ nie można być sędzią we własnej sprawie 
wystąpiłem z wnioskiem do SKO, by wyznaczyło kogoś in-
nego do rozstrzygnięcia sporu - mówi wójt Przemysław Ły-
sak.

Przypomnijmy, że obecnie toczy się tam spór sądowy 
między właścicielami prywatnych posesji a gminą Górno.

Wójt gminy Bieliny wydał już postanowienie o wszczęciu 
postępowania rozgraniczającego.

- Spór nie powinien spowodować opóźnień w realizacji 
inwestycji - uważa wójt Łysak.

NAUCZĄ SZYDEŁKOWANIA
35 tysięcy złotych z Unii Europejskiej dostała gmina Gór-

no na zorganizowanie zajęć, podczas których panie z kół 
gospodyń wiejskich będą się uczyły ludowego rękodzielni-
ctwa.

- Celem projektu jest promocja tradycji, rękodzieła ludo-
wego i kuchni świętokrzyskiej, a także rozwijanie aktywności 
i świadomości kulturowej poprzez udział kół gospodyń wiej-
skich w warsztatach tematycznych i wyjeździe do Koniako-
wa - mówi Joanna Skrzyniarz z Urzędu Gminy w Górnie.

Do projektu zaproszone zostały panie z KGW Radlin, 
Krajno, Skorzeszyce. 

- Będą warsztaty rękodzieła ludowego, „Od nitki do kłęb-
ka”, warsztaty kulinarne „W krainie świętokrzyskich sma-
ków”, wyjazd edukacyjny „Spotkanie okruchem tradycji”, 
nauka techniki szydełkowania, robienie kwiatów z bibuły, 
warsztaty kulinarne – przygotowywanie tradycyjnych re-
gionalnych potraw – domowy chleb, szykowanie zakwasu, 
zaczyn na zalewajkę, pieczone mięsa - wymienia Joanna 
Skrzyniarz. 

W ramach projektu zostanie też zorganizowana ogólno-
dostępna biesiada ludowa. Gmina na realizację tego projek-
tu dostała 35 tysięcy złotych z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

POWSTANIE DROGA W KRAJNIE
Jeszcze w tym roku ma powstać droga gminna przez Kraj-

no Zagórze - równoległa do istniejącej asfaltowej drogi po-
wiatowej.

14 sierpnia odbyło się otwarcie ofert na realizację tej in-
westycji. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na 
początku września.

Przypomnijmy, iż Urząd Gminy otrzymał 400 tysięcy zło-
tych na budowę tej drogi z tak zwanych schetynówek, czyli 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnio-
sek złożony przez gminę został wysoko oceniony.

Mieszkańcy Krajna Zagórza od kilkudziesięciu lat czekają 
już na drogę z prawdziwego zdarzenia.

Dziękowali
za plony

Rolnicy z Krajna dziękowali za plony. Na tradycyjną 
mszę przynieśli siedem wieńców.

W samo południe w niedzielę 17 sierpnia w kościele parafial-
nym pw. Chrystusa Króla w Krajnie odbyły się dożynki parafial-
ne. Licznie przybyli mieszkańcy dziękowali Bogu za tegoroczne 
plony. Siedem delegacji złożyło wieńce i dary: Koło Gospodyń 
Wiejskich z Krajna, mieszkańcy przysiółków Krajno Pogorzele, 
Krajno Zagórze, Krajno Stara Wieś, Krajno Łęki, Górno Parcele 
oraz  Stowarzyszenie Warkocz.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę 24 sierpnia w Gór-
nie odbędzie się Ludowy Festyn Integracyjny - Święto Plonów 
(program imprezy na ostatniej stronie „Głosu Górna”).

Jak informuje Joanna Skrzyniarz, w wyniku konkursu ofert 
wyłączność na stoiska gastronomiczne i handlowe w czasie 
festynu 24 sierpnia ma firma, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę cenową na te usługi. Dlatego w czasie festynu nie bę-
dzie możliwości sprzedawania lub dystrybuowania jakichkol-
wiek produktów spożywczych lub innych materiałów pod jaką-
kolwiek postacią poza materiałami promocyjnymi.

Gmina Górno zastrzega sobie również wyłączność w orga-
nizowaniu konkursów, gier i zabaw, które są częścią programu 
festynu, zatwierdzonego w projekcie unijnym o dofinansowanie.

- W czasie festynu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na 
rzecz chorego dziecka z terenu gminy Górno. Zachęcamy do 
ofiarności - mówi wójt Przemysław Łysak.

Ksiądz prof. Stanisław Dyk i panie z KGW Krajno z wieńcem.
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Nasza zalewajka najlepsza!

Bezpłatny kurs języka niemieckiego w bibliotece

Zupa pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Krajnie nie miała sobie 

równych podczas Święta Zalewajki, 
które odbyło się 15 sierpnia w Osadzie 
Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

W IV Świętokrzyskim Święcie Zale-
wajki wystartowało 15 „zalewajkowych” 
zespołów. Naszą gminę reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Leszczyn, 
Radlina i Krajna. 

Każda z piętnastu zup była inna, miała 
niepowtarzalny smak. Na własnym za-
kwasie, z czosnkiem, leśnymi grzybami, 
kaszą, na wywarze z żeberek, czy też 
na wędzonym boczku. Komisja w skła-
dzie: Kuba Janyst – artysta plastyk, po-
mysłodawca Święta Zalewajki, Emilia 
Nagadowska – kierownik wydziału ubez-
pieczeń KRUS, Jowita Kozak – członki-
ni komisji wybrana z publiczności oraz 
Stanisław Golmento – przedstawiciel 
Państwowej Inspekcji Pracy – miała na-
prawdę twardy orzech do zgryzienia. Wy-
łowić tę jedną, jedyną, wyróżniającą się 
jakimś charakterystycznym elementem 
smakowym, było naprawdę trudno. Dla-
tego szczególnie cieszy fakt, że to właś-
nie zalewajka z naszej gminy zachwyciła 
członków jury oceniających potrawy, któ-
rzy postanowili przyznać jej w tym roku 
pierwsze miejsce. Panie Teresa Szlu-
fik i Teresa Filipczak z Krajna zdradziły, 
że tym wyróżniającym się detalem w ich 
zupie jest jej podstawa, czyli woda ze 
źródełka św. Franciszka ze Świętej Ka-

tarzyny, wypływająca z podnóża Łysicy. 
Woda daje zalewajce wyjątkowy smak, 
ale przede wszystkim właściwości. Jak 
głosi lokalna tradycja, źródlana woda ma 
ponoć własności lecznicze – dobrze robi 
na oczy, poza tym sprzyja poczęciu mę-
skiego potomka. 

Jedną z pierwszych osób, które ser-
decznie winszowały paniom z Krajna, był 
obecny w Osadzie Średniowiecznej Prze-
mysław Łysak, wójt gminy Górno oraz 

członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Lesz-
czyn i Radlina, które także próbowały 
swych sił w konkursie. Mimo, że ich zale-
wajki nie otrzymały miejsc na tzw. „pudle”, 
to już na długo przed zakończeniem impre-
zy, panie wydały całe zapasy swoich zup, 
do ostatniej kropelki. Do gratulacji dołączył 
się również gospodarz gościnnej gminy 
Bieliny, Sławomir Kopacz oraz szczególnie 
kibicujący naszym paniom – radny gminy 
Górno Grzegorz Skiba.          /J.S./

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w bezpłatnym kursie 
nauki języka niemieckiego, który w bibliotece w Radlinie 
poprowadziła Jolanta Krzysiek, pracownik tej placówki.

- Zainteresowanie nauką było bardzo duże, o czym świad-
czyć może liczba uczestniczących - dwadzieścia jeden osób 
z terenu gmin Górno i Bieliny - informuje Jolanta Krzysiek.

Kursanci zgłębiali tajniki języka w ciągu czter-
dziestu czterech godzin dydaktycznych, co po-
zwoliło na opanowanie części podstaw gramatyki 
niemieckiej, użytecznych zwrotów, niezbędnych 
słówek do porozumiewania się, przydatnych w ży-
ciu codziennym czy też w pracy podczas pobytu 
w Niemczech. 

- Zajęcia przebiegały w bardzo miłej, kulturalnej 
atmosferze. Część pań, która miała już możliwość 
wyjazdu na Zachód, dzieliła się doświadczeniami 
z pozostałymi, udzielały cennych rad i wskazówek 
odnośnie ewentualnej pracy. Wszyscy uczestnicy 
z takim zapałem zgłębiali tajniki języka, że po-
stanowili spotykać się w bibliotece także jesienią 
i zimą, by dalej doskonalić swój warsztat języko-
wy. A żeby bibliotekę choć trochę przystosować do 
takich zajęć jak nauka języków, uczestnicy kursu 
wraz z lektorką zakupili tablicę, która znacznie uła-
twia zapisywanie słówek i prowadzenie zajęć - re-
lacjonuje Jolanta Krzysiek.

Biblioteka w Radlinie dzięki zajęciom z języka niemieckiego 
nie tylko zyskała nowych czytelników, ale także stała się miej-
scem wielofunkcyjnym. Okazuje się, że w bibliotece można nie 
tylko wypożyczać książki czy korzystać z Internetu. Biblioteka 
inspiruje także do wykorzystania jej jako świetlicy na różne do-
datkowe zajęcia.

Uczestnicy kursu z zapałem szlifowali umiejętności językowe.

Moment rozdania nagród - chochlę dla zwycięzcy imprezy odbiera Teresa Szlufik.  
Na scenie Barbara Kundera z KGW Leszczyny, Anna Dudzik i Barbara Forma z KGW 
Radlin oraz prowadząca imprezę Aleksandra Czpiot z Woli Jachowej.
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Malowanie holu głównego, po-
mieszczenia dla dzieci zdro-

wych, łazienek, wymiana płytek na 
schodach - to tylko niektóre prace 
wykonane w sierpniu w Ośrodku 
Zdrowia w Górnie. Czas urlopowych 
wyjazdów i niskiej zachorowalności 
wykorzystano na przeprowadzenie 
remontu budynku.

Pacjenci, którzy wkrótce pojawią się 
w przychodni wraz z nadejściem jesien-
nej fali zachorowań, z pewnością będą 
mile zaskoczeni poprawą estetyki bu-
dynku.

Pomalowany został główny hol przy-
chodni, w recepcji wymieniono okno 
i pomalowano ściany, odświeżone zosta-
ło pomieszczenie dla dzieci zdrowych.

Ekipa malarzy pracowała też w labo-
ratorium, gabinecie lekarskim, gabine-

cie badań USG, a także w łazienkach. 
W dwóch pomieszczeniach ułożono 
nową terakotę na podłodze. Wyremon-
towane zostały także schody przed 
wejściem do budynku od strony połu-
dniowej, przy których wyczyszczono 
i pomalowano balustrady.

Na uwagę zasługuje fakt, że od kil-
ku lat prowadzone są remonty w przy-
chodniach działających na terenie na-
szej gminy, a z kasy urzędu na ten cel 
nie idzie ani złotówka. Zespół Ośrodków 
Zdrowia w Górnie nie przynosi bowiem 
strat, a wręcz przeciwnie. Z pieniędzy 
otrzymywanych z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia dyrekcja placówki potrafi 
wyasygnować kwoty potrzebne nie tyl-
ko na utrzymanie budynków w należy-
tym stanie, ale także na zakup nowego 
sprzętu diagnostycznego.

W przychodni w Górnie wyremontowa-
no schody od strony południowej.

Przychodnia  
w remoncie

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wycieczka do 
Niedzicy podopiecznym Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Woli Jachowej. 

Jedną z atrakcji było zwiedzanie zabytkowego zamku, z któ-
rym wiążą się liczne legendy, m.in. o skłóconych małżonkach 
Brunhildzie i Bogusławie oraz o słynnym zbójniku Janosiku. 
Niedzicki zamek służył także jako scenografia do filmów „Ja-
nosik”, „Wakacje z duchami”. 

Kolejnym punktem wyprawy było zwiedzanie wozowni 
z dawnymi powozami. Ciekawostką związaną z tym miejscem 
jest fakt, iż właścicielem znajdujących się tam wozów jest 
mieszkaniec naszej gminy.

Wielkie wrażenie wywarł na podopiecznych ŚDS rejs po Je-
ziorze Czorsztyńskim, podczas którego mogli podziwiać uroki 
zamków w Czorsztynie i Niedzicy.   /ŚDS/

Biblioteka w Górnie powiększy-
ła swoją siedzibę i udostępniła 

czytelnikom pracownię komputero-
wą, w której można korzystać z Inter-
netu za darmo.

W tym roku kolejny raz biblioteka 
w Górnie uczestniczy w ogólnopolskim 
programie „Orange dla bibliotek”, dzięki 
czemu otrzymała dotację na populary-
zację i edukację w zakresie korzystania 
z Internetu.

- Z dotacji tej korzysta Gminna Biblio-
teka Publiczna w Górnie oraz filia w Kraj-
nie. Dzięki przychylności wójta gminy, 
Przemysława Łysaka, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Górnie pozyskała więcej 
miejsca, zwiększyła się powierzchnia 
użytkowa pomieszczeń bibliotecznych - 
mówi Halina Dziedzic, kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Górnie.

Nasza rozmówczyni zachęca miesz-
kańców gminy do odwiedzania biblioteki, 
i to nie tylko po to, by wypożyczyć książ-
kę.

- W naszej bibliotece można swobod-
nie korzystać z Internetu. Komputery do-
stępne są codziennie w godzinach pracy 
biblioteki - informuje Halina Dziedzic. 

Gminna Biblioteka w Górnie mieści 
się na pierwszym piętrze w budynku 
obok Urzędu Gminy.

Czynna jest w poniedziałki, środy, 
czwartki oraz piątki w godzinach 7.30 - 
15.00. Natomiast we wtorki w godzinach 
7.30 - 17.30.

Internet 
za darmo  
w bibliotece

Pomalowano też kilka pomieszczeń, 
m.in. hol oraz toalety.

Podopieczni ŚDS podczas wycieczki do Niedzicy.

Podopieczni ŚDS w Niedzicy
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30 dzieci z gminy Górno pojechało na wakacje nad mo-
rzem. Letni wypoczynek sfinansowała im Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

15 sierpnia dzieci wyjechały do nadmorskiej miejscowości 
Bobolin, a organizatorem kolonii po raz pierwszy jest Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów 
z kierownikiem kolonii panią harcmistrz Elżbietą Kubiec - or-
ganizatorką słynnego ogólnopolskiego Festiwalu Harcerskiego 
w Kielcach.

Wójt Przemysław Łysak życząc dzieciom udanego odpo-
czynku, pięknej pogody oraz wielu wrażeń nie omieszkał przy-
pomnieć, że dzieci z naszej gminy na każdej kolonii są naj-
grzeczniejszą grupą!

Mamy nadzieję, że w tym roku będzie tak samo.

Pierwsza taka pielgrzymka
Po raz pierwszy mieszkań-

cy naszej gminy wzięli udział 
w Ogólnopolskich Spotkaniach 
Trzeźwościowych w Licheniu. W tym 
roku odbyły się one pod hasłem „To-
bie powierzam się”. 

Tegoroczny wyjazdy sfinansowała 
gmina Górno ze środków Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

Do udziału zostały zaproszone całe 
rodziny oraz osoby, które utrzymują 
abstynencję, jak również osoby, które 
w swoim życiu spotykają się z proble-
mem różnego typu nałogu, czy to przez 
doświadczenie osobiste, czy też w swo-
im otoczeniu. Do wspólnego wyjazdu 
został zaproszony ks. Piotr Muszyński 
– wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla  
w Krajnie, który zadbał o oprawę ducho-
wą oraz muzyczną. 

26 lipca wczesnym rankiem 48-oso-
bowa grupa wyruszyła do Lichenia, aby 
już około 8 rano rozpocząć uroczystości. 
Nasze spotkania rozpoczęliśmy Drogą 
Krzyżową przeplataną świadectwami 
osób, którym udało się zerwać z nałoga-
mi. Kolejnym elementem spotkania była 
Msza Święta odprawiana w intencji osób 
ze środowisk trzeźwościowych, które 
odeszły na „Wieczny Mityng”. Mszę Św. 

koncelebrował również ks. Piotr, który 
modlił się w intencji wszystkich uczestni-
ków wyjazdu oraz ich rodzin. Licheńskie 
spotkanie to przede wszystkim możli-
wość rozmowy o swych problemach. 
Zainteresowani mogli uczestniczyć  
w indywidualnych spotkaniach z psy-
chologami, terapeutami uzależnień oraz 

wziąć udział w prelekcjach i mityngach.
Spotkanie w Licheniu zakończyliśmy 

w późnych godzinach popołudniowych, 
tak aby na godzinę 24 wrócić do Gór-
na. Wyjazd miał na celu podziękowanie 
za dar trzeźwości, wzmocnienie rodzin 
oraz integrację naszej społeczności lo-
kalnej.

Dzieci wyjeżdżające na wakacje żegnał wójt Przemysław Łysak.

Uczestnicy pielgrzymki do Lichenia.

Pojechali nad morze

Osoby, które narzekały na brak połączenia autobuso-
wego Podmąchocic z Bęczkowem, ucieszy fakt, że na tej 
trasie kursują busy prywatnego przewoźnika.

Od poniedziałku 18 sierpnia rozpoczęły kursować busy na 
trasie Kielce - Bęczków przez Podmąchocice i z powrotem.

W Podmąchocicach są dwa przystanki, a w Bęczkowie 
cztery. Busy będą też obsługiwały Bęczków Zaskale i Bęcz-
ków Komorniki. Gmina Górno ustawiła już nowe znaki przy-
stankowe na wyżej opisanej trasie.

Zezwolenie na prowadzenie działalności przewozowej na tej 
linii otrzymała lokalna firma Jana Jarosa z Leszczyn z ważnoś-
cią do 31 grudnia 
2016 roku.

- O urucho-
mienie tej trasy 
bardzo zabiegali 
mieszkańcy miej-
scowości Bęczków 
Komorniki, Bęcz-
ków Zaskale i Po-
dmąchocice. Do tej 
pory nie kursowały 
tu ani prywatne 
busy, ani autobu-
sy miejskie - infor-
muje Przemysław 
Łysak, wójt gminy 
Górno.

Przez Podmąchocice 
do Bęczkowa busem

Marian Marek Jugo zaangażowany  
w uruchomienie linii, rozdaje rozkłady 
jazdy busów mieszkańcom.
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* Jak długo działa Pan w samorządzie? 
- Radnym jestem drugą kadencję, reprezen-

tując mieszkańców Skorzeszyc.
* Co udało się Panu zdziałać będąc  rad-

nym? Co uważa Pan za swój największy suk-
ces?

- Będąc radnym  doprowadziłem do wybu-
dowania chodnika z oświetleniem przy drodze 
K-74, poprawiło to bezpieczeństwo w Skorze-
szycach. Przy współpracy z radnymi powstała 
droga gminna do cmentarza dla dobra społecz-
nego i całej parafii Skorzeszyce. Dzięki mnie 
wykonano parking przy szkole, remont budynku 
szkoły z ogrodzeniem, powstało boisko wielo-
funkcyjne, nowe punkty oświetlenia. Dzięki roz-
sądkowi części radnych w obecnej kadencji wy-
konano drogę gminną Skorzeszyce-Pipała, za 
co tym radnym bardzo dziękuję, gdyż wójt wraz 
z sołtys byli  przeciwni tej inwestycji. Wniosku-
jąc od co najmniej 4 lat za chodnikiem wzdłuż 
miejscowości Skorzeszyce, doprowadziłem do 
wykonania projektu.

* Czego się Panu nie udało zrobić?
- Z uwagi na złośliwość wójta wobec Skorze-

szyc prace nad budową oczyszczalni ścieków 
wraz z drogą dojazdową idą w ślimaczym tem-
pie. Brak prawdomówności ze strony wójta bu-
dzi wiele kontrowersji co do tej inwestycji.

* Co się Panu najbardziej nie podoba 
w naszej gminie?

- Największą bolączką gminy jest arogancki 
wójt, butny, żądny sławy, zabaw, nieumiejący 
znajdować  kompromisów. Nie podoba mi się 
marnotrawstwo pieniędzy przez włodarza, np. 

dwukrotny wyjazd na Ukrainę dla wybranych 
osób wskazanych przez samego wójta opłacony 
z gminnych pieniędzy, zerwanie umowy przez 
wójta o drogę Krajno Zagórze, za co gmina po-
niosła stratę 13 tys. Niegospodarnością jest za-
płacenie odsetek w kwocie 118 tys zł. Kolejnym 
przykładem niegospodarności było unieważnie-
nie przetargu odwodnienia w Cedzynie, co po-
drożyło inwestycje o ok. 150 tys. zł. A szczytem 
bezczelności jest prywatna promocja w „Echo 
Dnia” za gminne pieniądze. Działanie na nie-
korzyść mieszkańców przez niewykonywanie 
uchwalonych uchwał. Źle się pracuje w gminie 
z uwagi na dyktatorstwo wójta, poniżanie przez 
wójta osób mających inne zdanie.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Jedną z ważniejszych spraw dla mnie  jest 
skanalizowanie Skorzeszyc, wybudowanie 
oczyszczalni. Ważną sprawą jest bezpieczeń-
stwo, chciałbym doprowadzić do wybudowania 
chodnika wzdłuż całej miejscowości, doprowa-
dzić do utworzenia bezpiecznego przejścia na 
żądanie przez drogę krajową 74 z zielonym 
sygnalizatorem świateł, chciałbym doprowadzić 
do wybudowania świetlicy wiejskiej, domu kul-
tury przy aprobacie mieszkańców Skorzeszyc.  
Chciałbym, aby w Skorzeszycach panowała 
zgoda i by mieszkańcy Skorzeszyc czuli się 
bezpieczni.
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Kończymy cykl wywiadów z radnymi.  
Mamy nadzieję, że pomoże on Państwu oce-
nić ich pracę przed wyborami. Dziękujemy 
radnym za poświęcony czas.

Jan Zielonka 
Ma 58 lat, z zawodu  

ślusarz-spawacz. Obec-
nie przebywa na świad-
czeniu przedemerytal-
nym. W Radzie Gminy 
Górno zasiada drugą 
kadencję. Obecnie pełni 
w niej funkcję wiceprze-
wodniczącego.

Grzegorz Skiba
Ma 41 lat, wy-

kształcenie wyższe, 
na co dzień pracuje 
w starostwie powiato-
wym, gdzie pełni funkcję 
z-cy naczelnika wydzia-
łu komunikacji. Członek 
rady społecznej ZOZ 
w Górnie i pełnomocnik 
wojewody w tejże ra-
dzie.

Radym gminy Gór-
no jest blisko osiem lat. 
Przez dwa lata pełnił 
funkcję przewodniczą-
cego rady Gminy Górno. 

* Jak długo działa Pan w samorządzie?
- Radnym gminy Górno jestem drugą kadencję.
* Co udało się Panu zdziałać będąc radnym? 

Co uważa Pan za swój największy sukces?
- Na pewno dla Krajna jak i dla całej gminy 

mijająca kadencja to dobry czas na przeprowa-
dzenie zmian odnośnie zarządzania gminą i wy-
korzystywania środków z zewnątrz na realizację 
różnych inwestycji lub projektów, które w przy-
szłości zaprocentują. Wspólnie z wójtem Przemy-
sławem Łysakiem i częścią Rady Gminy starali-
śmy się wypracować współpracę z mieszkańcami 
naszej gminy, czego efektem było wybudowanie 
chodników przy drogach powiatowych w miej-
scowościach Bęczków, Leszczyny i Górno przy 
udziale 25% środków budżetu gminy. W Krajnie 
Zagórzu wyremontowano drogę powiatową fi-
nansowaną ze środków wojewody (100% dofi-
nansowania) jak również odcinek Krajno Parcele 
- Bęczków remont drogi gminnej (50% dofinan-
sowania). Na gminnych drogach w Krajnie Łęki 
i Krajno Parcele-Krajno Pierwsze (Stara Wieś) 
poprawione zostało udrożnienie cieków wodnych, 
utwardzenie pobocza i wyłożenie dywaniku asfal-
towego. Oświetlenie bardzo ważnych i niebez-
piecznych miejsc takich jak skrzyżowanie drogi 
wojewódzkiej z drogą powiatową w Krajnie Par-
celach i oświetlenie punktu widokowego zostało 
zrealizowane w celu poprawy bezpieczeństwa 
dla mieszkańców Krajna jak i przyjeżdżających 
turystów z całej Polski. Przybliżeniem Krajna do 
stolicy województwa Kielc było przedłużenie linii 
47 z Bęczkowa i uruchomienie we wrześniu linii 
41 przez Górno do Krajna Zagórza. 

Wybudowana została studnia głębinowa któ-

ra poprawi zaopatrzenie w wodę Krajna i zapew-
ni na wiele lat bezpieczeństwo przed suchym 
i upalnym latem. Droga gminna od  pomnika 
w Krajnie Zagórzu, która będzie realizowana we 
wrześniu i oddana do użytku na koniec paździer-
nika to też wielkie przedsięwzięcie z 50-procen-
towym dofinansowaniem od wojewody, które 
było torpedowane przez opozycję. Jednocześ-
nie uważam i jestem wdzięczny wójtowi za 
determinację w tej sprawie, ponieważ bez za-
angażowania wójta moglibyśmy zwrócić przy-
znane nam środki finansowe. Dobra współpraca  
z księdzem proboszczem Leszkiem Sztanderą 
to efekt sporządzenia przez wójta projektu do 
realizacji chodnika na odcinku od Krajna Połu-
dniowej obok domu kultury i kościoła w kierun-
ku Bęczkowa. Współpraca z Kołem Gospodyń 
Wiejskich z Krajna i KGW z całej gminy Górno 
oraz gminnych  jednostek OSP to czas wypeł-
niony różnymi wydarzeniami organizowanymi 
w tej kadencji dla mieszkańców naszej gminy.

*Czego się Panu nie udało zrobić?
- Nie udało się wybudować oczyszczalni 

w Skorzeszycach.
*Co się Panu najbardziej nie podoba  

w naszej gminie?
- Działania opozycji, która torpeduje plany 

wójta, wprowadza niepotrzebne napięcia na se-
sjach i wśród mieszkańców, co nie służy gminie.

*Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Chciałbym, aby w przyszłości jeszcze więcej 
pieniędzy do naszej gminy trafiało z budżetu wo-
jewództwa, dlatego jesienią zamierzam kandydo-
wać do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
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Drużyna Estudiantes Wola Jachowa 
wygrała Turneo Apertuara Radlin, czy-
li otwarty gminny turniej piłki nożnej, 
rozgrywany według zasad ligi argen-
tyńskiej na boisku Orlik w Radlinie.

Zasada była prosta, udział w rozgryw-
kach mógł wziąć każdy bez względu na 
wiek, ale wszystkie drużyny nazwą mu-

siały nawiązywać do kraju Ameryki Po-
łudniowej.

Od kwietnia, dziewięć drużyn biorą-
cych udział w turnieju rozegrało na boi-
sku w Radlinie w sumie 36 spotkań. 

Zwycięski puchar zdobyła drużyna 
Estudiantes Wola Jachowa, drugie miej-
sce zajął Arsenal Radlin, a trzecie Ti-

gree Cedzyna. Królem strzelców został 
Marcin Haba, a najlepszym bramkarzem 
Paweł Satro. Zwycięska drużyna dostała 
okazały puchar i pamiątkowe medale.

Kolejna edycja rozgrywek ligi argen-
tyńskiej już we wrześniu. Chętni mogą 
zgłaszać swój udział telefonicznie dzwo-
niąc pod nr 793 043 302.

Bęczkowianie zwyciężyli w kate-
gorii „Zespoły Pieśni I Tańca”, 

podczas Powiatowego Przeglądu Ze-
społów Folklorystycznych i Solistów 
w Chmielniku. W kategorii „Soliści” 
wygrała pani Marianna Jamrożek 
z Górnianecek.

Impreza przyciągnęła w sumie 450 
artystów z całego regionu. Wystąpiło 27 
zespołów śpiewaczych, pięć zespołów 
pieśni i tańca oraz 12 solistów.

Reprezentacja naszej gminy przywio-
zła z Chmielnika dwa pierwsze miejsca. 

W kategorii „Zespoły Pieśni I Tańca” 
zwyciężył Zespół Pieśni i Tańca Bęcz-
kowianie, który pokonał między innymi 
Zespółu Pieśni i Tańca Wincentowianie 
z gminy Piekoszów.

- Wystąpiliśmy na miarę naszych 
możliwości. Najbardziej cieszymy się że 
ocena jurorów była taka sama jak pub-
liczności, której nasz występ wyraźnie 
się podobał - mówi Bronisław Skowroń-
ski, szef Zespołu Pieśni i Tańca Bęczko-
wianie. - Cieszymy się też, że możemy 
rozsławiać naszą gminę na tego rodzaju 
występach - dodaje.

To już czwarte zwycięstwo Bęczko-
wian na przeglądzie w Chmielniku.

Z kolei pierwsze miejsce w kategorii 
Soliści, wyśpiewała Marianna Jamrożek 
z Górnianecek.

- Cieszę się, że mój występ się spo-
dobał. Śpiewanie to moja pasja - mówi 

nasza laureatka.
Na podium w Chmielniku pani Ma-

rianna stała już sześć razy. W ubiegłym 
roku na międzynarodowym konkursie 
w Busku-Zdroju zajęła trzecie miejsce.

- Gratuluję zwycięzcom. Cieszę się 
z sukcesu naszych mieszkańców. Ich 
występy to doskonała promocja naszej 
gminy - podkreśla Przemysław Łysak, 
wójt Górna.

7
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Wyśpiewali pierwsze miejsca

Wola Jachowa mistrzem ligi argentyńskiej

Zespół Bęczkowianie podczas występu 
w Chmielniku. Obok Marianna Jamro-
żek, zwyciężczyni w kategorii „Soliści”.

Zwycięska drużyna Estudiantes Wola Jachowa.Marcin Haba - król strzelców.
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Wójt Gminy Górno 
zaprasza na

Ludowy Festyn
Integracyjny 

Święto Plonów 

w programie:
godz. 11-15 – Msza Św., korowód, obrzędy dożynkowe
godz. 15-18 – część artystyczna:
– Przedstawiciele z Górna woj. podkarpackie
– Zespół NIWA
– Zespół Śpiewaczy GÓRNIANECKI
– Zespół Pieśni i Tańca BĘCZKOWIANIE
– Blok programowy Agencji Artystycznej PATIGO
– Konkursy, gry, zabawy
godz. 18 – Kapela Góralska CIUPAGA
godz. 19 – Dyskoteka – Zespół ELITA 
godz. 21.45 – Pokaz ognia 
godz. 22 – Koncert zespołu EFFECT
godz. 23 – Zespół ELITA
godz. 24 – Zakończenie festynu 

ponadto:
– Przejazdy Kolejką Świętokrzyską
– Stoiska handlowe i gastronomiczne
– Wesołe miasteczko
– W czasie festynu na placu przy stadionie GKS
   Górno w godz. 12-18 przeprowadzona zostanie
   akcja honorowego oddawania krwi i rejestracji
   dawców szpiku kostnego

24 SIERPNIA 2014 r. STADION GKS W GÓRNIE 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

LGD
 Wokół Łysej Góry 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


