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GŁOS GÓRNA

Dziękowaliśmy za 
tegoroczne plony

Atrakcji nie zabrakło, gorzej 
z pogodą, która nie skąpiła 

deszczu. Na szczęście główna część 
tegorocznych dożynek w gminie Gór-
no odbyła się w promieniach słońca.

Święto plonów tradycyjnie rozpoczęła 

uroczysta msza święta w kościele pw. 
św. Wawrzyńca w Górnie, celebrowana 
przez księdza proboszcza Edwarda Kupi-
sa. Po niej korowód dożynkowy udał się 
na pobliski stadion, gdzie kontynuowano 
uroczystość.

Krajno ma nowego proboszcza

Starostowie dożynek przekazują wójtowi chleb upieczony z tegorocznych zbiorów.

Ten wirus  
może zabić 
całą hodowlę

Ksiądz Zbigniew Chajski został 
nowym proboszczem parafii 

Chrystusa Króla w Krajnie. Zastąpił 
księdza Leszka Sztanderę, który roz-
począł posługę w parafii Trójcy Świę-
tej w Jędrzejowie.

Pożegnanie poprzedniego probosz-
cza odbyło się 24 lipca. Relację z tego 
wydarzenia zamieściliśmy w poprzednim 
wydaniu „Głosu Górna”. Przypomnijmy, 
że ks. dziekan Leszek Sztandera po 10 
latach posługi w parafii w Krajnie został 
proboszczem w Jędrzejowie. 

- O tym, że dobrze się wpisał w ży-
cie mieszkańców i historię miejscowości, 
świadczy fakt, że wszyscy parafianie byli 
na pożegnaniu, a niejednemu łza w oku 
się zakręciła - mówi wójt Przemysław 
Łysak. - Przygotowywaliśmy się na to, 

ponieważ o dacie odejścia księdza było 
wiadomo od dłuższego czasu. To niepo-
wtarzalne chwile, które pamięta się do 
końca życia – dodaje wójt. 

Nowym proboszczem parafii w Kraj-
nie został ks. Zbigniew Chajski. Kim jest 
nowy duszpasterz? To rodowity kielcza-
nin, urodził się 2 grudnia 1960 roku. Stu-
diował w kieleckim Wyższym Seminarium 
Duchownym. Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1986 roku. Swoją pracę duszpaster-
ską rozpoczął jako wikariusz w Kazimie-
rzy Wielkiej, kontynuował ją w Miechowie, 
Włoszczowie i Pińczowie. Od 1996 roku 
był proboszczem w miejscowości Młodza-
wy Małe w dekanacie pińczowskim.

Ksiądz Chajski zapowiedział, że jako 
proboszcz chce kontynuować „to dobro, 
które zapoczątkował jego poprzednik”.

Czytaj na stronach 4-5

Jest niegroźny dla ludzi, ale 
może w ciągu 48 godzin zabić 

całe stado świń i rozprzestrzenić się 
na sąsiednie gospodarstwa. 

Tak działa wirus wywołujący afry-
kański pomór świń. Jak się przed nim 
ustrzec? O tym informował podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy Górno Jaro-
sław Sułek, zastępca powiatowego leka-
rza weterynarii w Kielcach.

Czytaj na stronie 2

Strzeżona plaża 
do końca wakacji
Do końca sierpnia nad bezpie-

czeństwem kąpiących się w za-
lewie w Cedzynie będą czuwać ratow-
nicy. 

Gmina Górno wzorem lat ubiegłych 
przygotowała nad zalewem w Cedzynie 
miejsce wyznaczone do kąpieli. - Znajdu-
je się ono po zachodniej części zbiorni-
ka. Nad bezpieczeństwem plażowiczów 
czuwają ratownicy Świętokrzyskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, którzy w dni powszednie 
dyżurują na plaży przez osiem godzin,  
a w weekendy przez dziesięć godzin. 

Ma najładniejszy 
ogród w sołectwie

Czytaj na stronie 8
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Przebudowa niebezpiecznego 
skrzyżowania i nowa droga 

w Podmąchocicach, asfalt i chodnik 
w Cedzynie, remont jezdni w Krajnie 
Zagórzu. W czasie tych wakacji sporo 
się dzieje na drogach gminy Górno.

Ciężki sprzęt pracuje w Podmąchoci-
cach, a niebezpieczne skrzyżowanie co-
raz bardziej zaczyna przypominać mają-
ce powstać w tym miejscu rondo. Będzie  
tu również nowy asfalt, system odwodnie-
nia drogowego, a co najważniejsze chod-
nik przy drodze z Podmąchocic. 

W ostatnim czasie wystąpiły w tym 
miejscu niebezpieczne zdarzenia drogowe 
z udziałem dzieci z Podmąchocic idących 
do szkoły w Mąchocicach. 

- Teraz bezpieczniejsi będą i piesi, i pro-
wadzący pojazdy samochodowe - mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

Inwestycja zostanie wykonana za 542 
tys. zł. Gmina ponadto złożyła wniosek 
i uzyskała ponad 63% dofinansowania 
z programu PROW „Budowa lub moderni-
zacja dróg lokalnych”.

W CedZyNie Już CieSZy
Nową drogą, chodnikami i wjazdami 

na posesje cieszą się już mieszkańcy Ce-
dzyny. Remont drogi kosztował ponad 430 
tysięcy złotych, z czego ponad 213 tysię-
cy gmina pozyskała z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016-2019.

NoWy aSfaLT W BęCZKoWie
Niedawno zakończyła się budowa as-

faltowej nawierzchni na drodze w Bęczko-

wie, tzw. „Drogi pod Stróżną”.
W ramach zlecenia wykonawca wyko-

nał utwardzenie drogi, wyregulował stu-
dzienki i ułożył asfalt wraz z poboczami 
na odcinku ponad 200 metrów. Wszystko 
to za 60 tysięcy złotych pochodzących 
w całości z budżetu gminy.

droGa i auToBuS W ZaGórZu
Odnawiany jest także dwuipółkilometro-

wy odcinek drogi w Krajnie Zagórzu z pę-
tlą autobusową dla autobusów szkolnych. 
- Po wyremontowaniu drogi będziemy się 
starać, by wydłużyć linię autobusową nr 

41 do końca Zagórza - mówi Przemysław 
Łysak, wójt gminy Górno. Przypomnijmy, 
władze kieleckiego MPK i ZTM postawiły 
warunek, że o wydłużeniu linii autobuso-
wej można będzie rozmawiać, gdy zosta-
nie wyremontowana droga.

WóJT dZięKuJe SołTySom
- Wdzięczny jestem sołtysom: z Ce-

dzyny – Tomaszowi Tofilowi, z Podmą-
chocic – Edwardowi Waldonowi oraz  
z Krajna Zagórza – Marianowi Szlufikowi, 
za to, że wspierali mnie w realizacji tych 
inwestycji drogowych - mówi wójt Łysak.
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Ten wirus 
może zabić  
całą hodowlę

odZySKaJ aKCyZę Z PaLiWa
Jeszcze tylko do końca sierpnia można składać wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego z paliwa wykorzystywanego 
do celów rolniczych. 

Producenci rolni, którzy nie składali wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego w pierwszym okresie (tj. od 1 lutego 
do 28 lutego 2016 r.) bądź nie wykorzystali całego przysłu-
gującego limitu zwrotu, mogą składać w Urzędzie Gminy 
Górno, na parterze w pokoju 8 i 7, wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 
początku lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku to zło-
tówka do jednego litra oleju napędowego zużytego do pro-
dukcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego maksymalnie może wynieść 
86 złotych za jeden hektar użytków rolnych.

uKradLi LaTarNię uLiCZNĄ
Złodzieje ukradli lampę oświetlenia ulicznego przy dro-

dze do miejscowości Krajno Łęki. 
Łupem przestępców padła nowa lampa wraz z wysię-

gnikiem zamontowanym na przydrożnym słupie. Sprawcy 
wykazali się niebywałą głupotą. Ich „wyczyn” mógł się skoń-
czyć śmiercią z powodu upadku lub porażenia prądem. Te-
raz trzeba będzie kupić i zamontować nową latarnię, a za-
płacimy za to my wszyscy - z naszych podatków.

WaKaCJe SPędZiLi W ZaKoPaNem

W ramach realizacji zadania publicznego: „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu promowanie 
zdrowego stylu życia z uwzględnieniem profilaktyki”, Stowa-
rzyszenie Św. Jana z Dukli z Bęczkowa zorganizowało dla 
dzieci i młodzieży z gminy Górno wyjazd na obóz integra-
cyjny do Zakopanego. W malowniczych Tatrach uczestnicy 
wyjazdu mogli bezpiecznie i aktywnie spędzić czas.

W programie obozu główne miejsce zajmowały wy-
cieczki szlakami górskimi, czemu sprzyjała piękna pogoda. 
Uczestnicy zdobyli Gubałówkę, Morskie Oko, przeszli szla-
kiem Doliny Kościeliskiej, zwiedzili Pustelnię Brata Alberta 
i Kalatówki. Bardziej wytrwali piechurzy dodatkowo udali się  
do Doliny Roztoki, Wąwozu Kraków oraz nad Czarny Staw 
Gąsienicowy. Spacer po Zakopanym, od Wielkiej Krokwi po 
Krupówki, był dopełnieniem pełnego wrażeń wypoczynku. 
Dzieci i młodzież mieli okazję do wspaniałego relaksu na 
basenach termalnych w Szaflarach. Organizowane były me-
cze piłki nożnej, piłki siatkowej, ognisko, grill oraz dyskote-
ka. Wszyscy bawili się wspaniale. Uczestnicy wzięli udział 
w uroczystościach fatimskich w sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach. Na zakończenie obozu zwie-
dzili krakowskie ZOO oraz weszli na Kopiec Piłsudskiego, 
skąd podziwiali panoramę Krakowa.

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca:  

Urząd Gminy Górno  
Górno 169, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG Górno
Druk:  

ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
www.artserwis.info
Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam  
i ogłoszeń, nie zwraca niezamówionych ma teriałów i zastrzega 
sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.

Powstają kolejne drogi

Trwa przebudowa drogi w Podmąchocicach. Na małym zdjęciu nowy asfalt w Bęczkowie.

Dodatkowy gabinet lekarski i większa rejestracja
Kolejne prace moder-

nizacyjne wykonano 
w ośrodku zdrowia w Gór-
nie. Pomieszczenie socjal-
ne zmieniło się w gabinet 
lekarski, powiększono także 
rejestrację, a laboratorium 
wykorzystano na pomiesz-
czenie dla personelu.

Właśnie zakończyły się 
prace remontowe w przychod-
ni w Górnie. Choć nie było ła-
two (ośrodek zdrowia musiał 
funkcjonować normalnie mimo 
toczących się robót), to ich 
przeprowadzenie przynosi wy-
mierne korzyści.

- Stworzyliśmy dodatkowy 
gabinet lekarski, przerabiając 
pomieszczenie, w którym kie-
dyś znajdował się pokój so-
cjalny – mówi Alfreda Zawieru-
cha-Rubak, dyrektor Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Górnie.

Powiększyliśmy także reje-
strację. Ściana oddzielająca 

ją od pomieszczenia po labo-
ratorium została przesunięta, 
dzięki czemu wyjątkowo cia-
sna dotychczas rejestracja po-
większyła się o kilka cennych 
metrów kwadratowych. Z kolei 
w starym laboratorium urzą-
dzono pomieszczenie socjalne 
dla pracowników przychodni.

Koszt remontu pomiesz-
czeń oraz ich wyposażenia 
wyniósł około 35 tysięcy zło-
tych. Za te pieniądze wyko-
nano prace budowlane oraz 
zakupiono wyposażenie do 
nowych pomieszczeń. 

Władze ośrodka nie za-
pomniały także o przychodni 
w Radlinie, do której trafiły 
nowe szafki na dokumentację 
pacjentów, które w myśl no-
wych przepisów muszą być 
zamykane.

/AP/

Wygospodarowano pokój na kolejny gabinet lekarski.

Powiększono bardzo ciasne 
pomieszczenie rejestracji.

Jest niegroźny dla ludzi, ale może w ciągu 48 go-
dzin zabić całe stado świń i rozprzestrzenić się na 

sąsiednie gospodarstwa. Tak działa wirus wywołujący 
afrykański pomór świń. Jak się przed nim ustrzec? o tym 
informował podczas ostatniej sesji Jarosław Sułek, za-
stępca powiatowego lekarza weterynarii w Kielcach.

W Polsce od lutego 2014 stwierdzono już 16 przypadków 
afrykańskiego pomoru świń. Początkowo było ich tylko kilka, 
ale od początku sierpnia służby weterynaryjne co kilka dni in-
formują o kolejnych ogniskach.

- Nie kupujcie prosiąt z nieznanych źródeł i po tak zwanej 
okazyjnej cenie - apelował do rolników podczas ostatniej sesji 
doktor Jarosław Sułek. - Wirus może być przenoszony przez 
dziki, zatem nigdy nie wchodźcie do chlewni w tym samym 
ubraniu, w którym byliście w lesie. Proszę pamiętać, by do pa-
szy dla świń nie miały dostępu zwierzęta wolno żyjące - konty-
nuował zastępca powiatowego lekarza weterynarii.

Ostrzegał jednocześnie, by nie bagatelizować problemu 
afrykańskiego pomoru świń. 

- Wirus potrafi się tak szybko namnażać, że w ciągu 48 go-
dzin może sprawić, że padnie całe nawet bardzo liczne stado, 
a to przecież ogromna strata - ostrzegał.

dr Sułek informuje jak ustrzec stado przed śmiertelnym wirusem.
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Tak dziękowaliśmy za plony
Atrakcji nie zabrakło, gorzej z pogodą, 

która nie skąpiła deszczu. Na szczę-
ście główna część tegorocznych dożynek 
w gminie Górno odbyła się w promieniach 
słońca.

Święto plonów tradycyjnie już rozpoczęła 
uroczysta msza święta w kościele pw. św. Waw-
rzyńca w Górnie, celebrowana przez księdza 
proboszcza Edwarda Kupisa. Po niej korowód 
dożynkowy udał się na pobliski stadion, gdzie 
kontynuowano uroczystość.

Zgromadzonych przywitał wójt gminy Prze-
mysław Łysak. Pośród zaproszonych byli parla-
mentarzyści: eurodeputowana Beata Gosiewska, 
poseł Anna Krupka oraz senator Krzysztof Słoń, 
a także wicemarszałek województwa świętokrzy-
skiego Piotr Żołądek, starosta kielecki Michał 
Godowski, członek zarządu powiatu Józef Szcze-
pańczyk, oraz radni powiatowi i gminni, przedsta-
wiciele wojska, KRUS oraz Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Poczty Polskiej i stowarzyszeń.

Następnie wójt przyjął od starostów  dożynek 
chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów i obie-
cał go dzielić sprawiedliwie. Tradycyjnie wybra-
no najładniejszy wieniec. Jurorom najbardziej 
spodobał się ten z Górna.

Dożynki stały się okazją do nagrodzenia naj-
lepszych rolników w gminie, których wytypowali 
sołtysi.

Miłym akcentem było również odznaczenie 
Marianny Grzegolec, której czterech synów słu-
żyło w wojsku, srebrnym medalem „Za zasługi 
dla obronności kraju”. Dekoracji dokonał ppłk Mi-
rosław Smerdzyński, Wojskowy Komendant Uzu-
pełnień w Kielcach. 

Na uczestników święta plonów czekały nie 
lada atrakcje. Na scenie prezentowały się zespo-
ły ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich. Najmłod-
si mogli do woli korzystać z urządzeń wesołego 
miasteczka, czy poznać tajniki wsi na stoisku 
przygotowanym przez gospodarstwo agrotury-
styczne z Ostoi Dworskiej. Dorośli z kolei delek-
towali się pyszną grochówką serwowaną wprost 
z kuchni polowej, a przygotowaną przez człon-
ków Gminnego Koła Gospodarzy. Można było 
przymierzyć także strój sapera, usiąść w któ-
rymś z prezentowanych pojazdów wojskowych 
albo podziwiać motocykle, należące do członków 
Gminnego Koła Gospodarzy.

Podczas uroczystości wójt Przemysław Łysak 
wręczył pamiątkowe grawertony za wieloletnie 
kultywowanie kultury i tradycji ludowych w gmi-
nie oraz przekazywanie ich młodszemu poko-
leniu. Wyróżnieni zostali: Krystyna Mochocka, 
liderka Górnianecek oraz Marianna Krzos i Maria 
Jamrożek, regionalistka Ewa Siudajewska, lider 
Bęczkowian Bronisław Skowroński i bard gminny 
ps. art. Ptosek - Władysław Pedrycz.

Jak co roku, w czasie dożynek zbieraliśmy 
krew. Na honorowych dawców (było ich ponad 
60) czekały cenne nagrody, między innymi rower, 
sprzęt AGD i wiele innych.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna, nieste-
ty przy deszczowej już aurze.

/AP/

Święto plonów rozpoczęła tradycyjna msza Święta w kościele w Górnie.

Barwny korowód dożynkowy przemaszerował z kościoła w Górnie na pobliski stadion.

Starostowie dożynek oraz wójt częstują chlebem upieczonym z tegorocznych plonów.

Na dożynki zapraszały takie postacie ze słomy.

Każde sołectwo pochwaliło się swoimi plonami.

Komisja uznała, że najładniejszy wieniec wykonało sołectwo Górno.

Wójt nagrodził najlepszych gospodarzy, których wytypowali sołtysi.

Wójt wręczył pamiątkowe grawertony za wieloletnie kultywo-
wanie kultury i tradycji ludowych w gminie.

Zaprezentowało się publicznie Gminne Koło Gospodarzy.

dzieci chętnie przymierzały hełm sapera.

Barbara mochocka ze Skorzeszyc
Z wykształcenia rolnik. Wspólnie  
z mężem Zdzisławem prowadzi 8-hek-
tarowe gospodarstwo rolne. Uprawiają 
zboże, truskawki oraz hodują bydło. 
Mają sześcioro dzieci i tyle samo wnu-
cząt. 

Piotr Szlufik z Bęczkowa
Z wykształcenia rolnik. Prowadzi 
4-hektarowe ekologiczne gospodar-
stwo rolne. Uprawia zboże i truskawki 
oraz hoduje konie i bydło. Ma żonę Da-
nutę i troje dzieci. W wolnych chwilach 
jeździ konno.
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Nie damy rozebrać drogi!Muszą zdążyć przed 
pierwszym dzwonkiem
Przebudowa pomieszczeń 

i dostosowanie ich do potrzeb 
oddziałów przedszkolnych w Sko-
rzeszycach i Woli Jachowej. Wymia-
na rur w kotłowni w Bęczkowie. ma-
lowanie korytarzy i sal lekcyjnych. 
W szkołach na terenie gminy Górno 
trwają gorączkowe przygotowania do 
nowego roku szkolnego.

Wakacje to jedyny czas, kiedy można 
przeprowadzić większe remonty w szko-
łach. Nic więc dziwnego, że w placów-
kach oświatowych na terenie naszej 
gminy praca wre.

Z nie lada wyzwaniem musi się zmie-
rzyć ekipa remontowa w szkołach w Woli 
Jachowej i Skorzeszycach. Trzeba tam 
przystosować istniejące pomieszczenia 
do potrzeb oddziałów przedszkolnych. 
Wiąże się to z zamontowaniem specjal-
nych ogniotrwałych drzwi i okien oraz 
przebudową systemu przeciwpożarowe-
go. W Woli Jachowej sporym problemem 
przy zaadaptowaniu pomieszczeń na 
potrzeby oddziałów przedszkolnych jest 
przesunięcie ściany nośnej budynku.

- To trudne zadanie, ale poradzimy 
sobie z nim i myślę, że zdążymy przed 
pierwszym dniem września. Najwięk-
szym problemem są specjalne szyby 
ogniotwałe, na które trzeba czekać 
w hucie kilka tygodni – mówił w połowie 
sierpnia Piotr Armata, właściciel firmy 
wykonującej roboty  w szkole w Woli Ja-
chowej.

W pozostałych szkołach na terenie 
naszej gminy trwają ostatnie prace re-
montowe.

W Zespole Szkół w Górnie pomalo-
wany został korytarz, odnowiono klat-
ki schodowe, toalety, gabinet lekarski 
oraz szatnię. - Wykonujemy także kon-
serwację systemu wentylacji budynku. 

Standardowo, jak przed każdym nowym 
rokiem szkolnym wykonujemy przegląd 
sprzętu przeciwpożarowego – informu-
je Stanisław Niestój, dyrektor Zespołu 
Szkół w Górnie.

- W tym roku mieliśmy ograniczone 
możliwości wykonywania remontów, po-
nieważ cały lipiec funkcjonowało przed-
szkole oraz kuchnia i stołówka. Mimo to 
pomalowaliśmy jedną salę lekcyjną oraz 
korytarz przy szatni. Obecnie szkoła jest 
sprzątana i szykowana do rozpoczęcia 
roku szkolnego – mówi Krzysztof Kołtun, 
dyrektor szkoły w Radlinie.

W Zespole Szkół w Bęczkowie wy-
mienione zostały rury w kotłowni oraz 
wykonano poprawki gwarancyjne 
w szkolnej stołówce. Z kolei w Krajnie 

odnowiona została sala służąca jako 
pracownia muzyczna i językowa.

W Skorzeszycach oprócz wspomnia-
nej już przebudowy, pomalowano dwie 
sale lekcyjne. - Przed nowym rokiem 
szkolnym zamierzamy jeszcze pomalo-
wać salę gimnastyczną – informuje Lidia 
Rafalska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Skorzeszycach.

W Leszczynach wykonana zosta-
ła nowa posadzka w sali pierwszokla-
sistów. - Wymienione zostały szafki 
w szatni, pomalowaliśmy ścianę w ko-
rytarzu oraz odnowiona została kotłow-
nia – informuje Jerzy Snopek, dyrektor 
szkoły w Leszczynach.

/AP/

robotnicy dostosowują pomieszczenia na potrzeby 
oddziałów przedszkolnych w Woli Jachowej oraz 
Skorzeszycach.

Trwa malowanie toalet w Zespole Szkół w Górnie. Wielkie sprzątanie w Zespole Szkół w Krajnie.

Nie po to czekaliśmy tyle lat na drogę, żeby nam ją teraz 
zniszczono. Nie pozwolimy jej rozebrać - mówią zde-

terminowani mieszkańcy Górna Parceli. a taką decyzję wydał 
właśnie Świętokrzyskie Wojewódzki inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego.

Droga łącząca Górno Parcele z trasą krajową Kielce-Opatów 
została wyremontowana jesienią 2014 roku za pieniądze pozyska-
ne z ministerstwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Ludzie czekali na tę jezdnię od kilkudziesięciu lat i w końcu 
się doczekali. Cieszyli się, że tak jak inni w cywilizowany sposób 
wreszcie mogli dotrzeć do domu - mówi Teresa Szlufik, radna i za-
razem sołtys Górna Parceli. - Droga zawsze w tym miejscu była, 
tyle że gruntowa, problemy zaczęły się dopiero wtedy, gdy pojawił 
się asfalt - dodaje.

Dlaczego? Zdaniem radnego Jana Sikory droga została posze-
rzona, a właściciele gruntów nie dostali odszkodowania, wśród 
nich córka radnego Sikory.

Chcieliśmy się dogadać z właścicielami i wypłacić im odszko-
dowania. Ale stawki jakiej żąda radny Sikora, będący pełnomocni-
kiem skarżących się właścicieli działek, są bardzo zawyżone. 

- Rzeczoznawca wycenił grunt po 20 złotych za metr kwadrato-
wy, a pan Sikora domaga się blisko dziesięć razy większej kwoty 
- wyjaśnia wójt Łysak.

Sprawę drogi w ubiegłym roku badał zarówno Powiatowy jak 
i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Obie instytucje 
nie dopatrzyły się wówczas uchybień.

W tym roku Jan Sikora zwrócił się ze skargą w tej sprawie do 
wojewody świętokrzyskiego, która wystąpiła z wnioskiem o uchy-
lenie wcześniejszej decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego. Tym razem ŚWINB  stwierdził, że 
gmina realizując inwestycję wykroczyła poza pas drogowy naru-
szając własność prywatną na dwóch działkach i nakazał częścio-
we rozebranie drogi.

Zdesperowani mieszkańcy Górna Parceli zapowiadają, że będą 
bronić drogi i nie pozwolą na jej rozebranie. Nie rozumieją dlacze-
go właściciele prywatnych działek nie chcą się zgodzić na odszko-
dowania i dlaczego żądają tak wysokiej ceny za grunt. Szukali już 
pomocy w mediach i u parlamentarzystów. Przyszli także na ostat-
nią sesję Rady Gminy w Górnie, aby zapytać radnego Sikorę, „dla-
czego doprowadził do rozbiórki drogi”. Niestety radny nie pojawił 
się na obradach.

- Chcieliśmy mu zadać kilka pytań, ale najwyraźniej nie miał 
odwagi przyjść, by się z nami spotkać - mówili rozgoryczeni miesz-
kańcy Górna Parceli. Wszystkiemu zaś przysłuchiwali się licznie 
przybyli na sesję dziennikarze, którzy także chcieli porozmawiać 
z radnym Sikorą.

Wójt tłumaczył mieszkańcom, dlaczego nie może zapłacić od-
szkodowań.

- Bo żądają od nas zbyt dużych kwot. Z własnej kieszeni mogę 
płacić tyle ile mi się podoba, ale dysponując pieniędzmi publicz-
nymi nie mogę zapłacić za ziemię więcej niż jest warta, a w tym 
przypadku, by spełnić żądania właścicieli działek, musiałbym za-
płacić za grunt blisko dziesięć razy więcej niż jest wart - mówił 
wójt. 

Zapewnił jednocześnie mieszkańców, że zrobi wszystko, aby 
do rozbiórki drogi nie doszło.

Po sesji zadzwoniliśmy do radnego Sikory, by zadać mu pyta-
nia, które mieli do niego mieszkańcy Górna Parceli. Niestety nie 
chciał na nie odpowiadać.

- Nie będę komentował tej sprawy. Nie mam panu nic do powie-
dzenia - stwierdził i natychmiast się rozłączył.

Podczas ostatniej sesji mieszkańcy Górna Parceli chcieli porozmawiać z radnym Sikorą. Ten jednak nie przyszedł.

Mediacji w sprawie drogi podjął się 
z własnej inicjatywy senator RP Pan 
Krzysztof Słoń.

22 sierpnia bieżącego roku odby-
ło się w urzędzie spotkanie senatora  
K. Słonia z wójtem P. Łysakiem, sołtysem 
Górna Parceli T. Szlufik oraz przedstawi-
cielem zainteresowanych mieszkańców.

Na spotkanie, pomimo zaproszenia senatora, nie przybył 
J. Sikora - pełnomocnik skarżących się właścicieli działek.

Senator Krzysztof Słoń zapoznał się z całością sprawy 
i zadeklarował ze swojej strony daleko idącą pomoc w roz-
wiązaniu konfliktu.

- To duże wsparcie. Wdzięczny jestem Panu senatorowi 
Krzysztofowi Słoniowi, który jako jedyny wyciągnął pomocną 
dłoń do mieszkańców - mówi wójt Przemysław Łysak.

Sprawą drogi żywo interesują się media.

SeNaTor CHCe PomóC mieSZKaŃCom
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od początku wakacji GoK uczest-
niczy w akcji „Pomóżmy dzie-

ciom spędzić szczęśliwie wakacje”, 
której celem jest zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa spędzania wolnego 
czasu przez dzieci, młodzież i doro-
słych.

W tym celu został zorganizowany rajd 
pieszy „W zdrowym ciele zdrowy duch” 
na górę Stróżną, połączony z pogadan-
ką przeprowadzoną przez funkcjonariu-
szy policji z Daleszyc. Zostały omówione 
zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Dzieci zostały uwrażliwione na 
zachowanie bezpieczeństwa podczas let-
niego wypoczynku. Każdy z uczestników 
dostał odblaski od policjantów, aby być wi-
docznym po zmierzchu.

Po powrocie z pieszej wędrówki na 
dzieci czekały kiełbaski z grilla i produkty 
do samodzielnego przygotowania szaszły-
ków. Dzieci były bardzo szczęśliwe, że 
same mogą upiec zrobione przez siebie 

szaszłyki. Po takiej uczcie opiekunowie 
zorganizowali quiz wiedzy o bezpieczeń-
stwie, w którym nagrodami były koszulki 
z logo gminy i latarki, ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Górnie.

Dzień pełen wrażeń zakończył pokaz 

ratownictwa medycznego i pierwszej po-
mocy zorganizowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Leszczynach. Każdy 
mógł poczuć się jak strażak, przymierzyć 
strój, wejść do wozu gaśniczego, czy uga-
sić ogień.

/GoK/

ewa i edward łysakowie zostali 
zwycięzcami pierwszego konkur-

su na najładniejszą zagrodę w Woli Ja-
chowej. Plebiscyt powstał z inicjatywy 
mieszkańców sołectwa i rady sołec-
kiej. organizatorzy mają nadzieję, że 
w przyszłym roku za ich przykładem 
pójdą wszystkie sołectwa w gminie.

- Pomysł zrodził się spontanicznie, 
patrząc na wygląd poszczególnych za-
gród w naszej miejscowości. Pomyśla-
łem, że dobrze by było ogłosić konkurs, 
który sprawi, że te zagrody będą jesz-
cze ładniejsze, jeszcze bardziej zadbane 
i ekologiczne – mówi Bogusław Ciesielski, 
mieszkaniec Woli Jachowej i pomysłodaw-
ca konkursu.

Nasz rozmówca przyznaje, że efekt był 
natychmiastowy. 

- Ludzie zaczęli bardziej dbać o zagro-
dy. Teraz w większości przypadków są 

bardzo estetyczne. Nagrodziliśmy te naj-
ładniejsze, ale jest wiele posesji, które 
jeśli konkurs będzie trwał, to w przyszłym 
roku mają szansę być w gronie laureatów 
– dodaje nasz rozmówca.

Pierwsze miejsce jury przyznano pań-
stwu Ewie i Edwardowi Łysakom, drugie 
przypadło państwu Helenie i Henrykowi 
Iwan, a trzecie państwu Lucynie i Dariu-
szowi Stąporek.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy gratula-
cyjne podczas tegorocznych dożynek.

Organizatorzy konkursu na najład-
niejszą zagrodę mają nadzieję, że za ich 
przykładem pójdą pozostałe sołectwa 
w gminie.

- Idea jest taka, że zaczynamy od Woli 
Jachowej, a w przyszłym roku, mamy 
nadzieję, że konkurs odbędzie się we 
wszystkich sołectwach naszej gminy. Zwy-
cięzcy z poszczególnych sołectw będą 

walczyć o tytuł posiadacza najładniejszej 
posesji w gminie Górno – mówi Bogusław 
Ciesielski.

O tym, że warto dbać o posesję, prze-
konują laureaci tegorocznego konkursu.

- Pierwsze miejsce w konkursie było 
dla nas miłym zaskoczeniem – przyznaje 
Ewa Łysak z Woli Jachowej, która zachę-
ca innych, by dbali o obejścia. - Osobi-
ście kocham przestrzeń, zieleń, a praca 
w ogrodzie przynosi mi wiele satysfakcji. 
Czasem jest to męczące, ale przynosi 
efekty, które cieszą. Dbanie o dom i obej-
ście to też sposób na spędzanie wolnego 
czasu, do czego zachęcam – stwierdza 
laureatka tegorocznego konkursu.

- Gratuluję zwycięzcom. Szkoda, że 
pomimo zbieżności nazwisk, to nie moja 
rodzina - mówi żartobliwie wójt Przemy-
sław Łysak.

/AP/

Najpiękniejsza zagroda w Woli

ewa łysak zapewnia, że dbanie o ogród może być sposobem na spędzanie wolnego czasu. efekty tego widać gołym okiem.

Aby dzieci miały szczęśliwe wakacje


