
Jesteśmy z Wami  
już okrągły rok!
Głos Górna obchodzi swoje pierwsze urodziny. Wzorcowe  
wydanie gazety ukazało się na koniec września 2012 roku

Darmowa 
opieka dla 
przedszkolaków
Blisko 180 maluchów znalazło 

opiekę przedszkolną na terenie 
gminy Górno, a ich rodzice nie będą 
musieli za nią płacić, bo zrobi to Unia 
Europejska.

Siedem nowych punktów przedszkol-
nych zainaugurowało w tym miesiącu 
swoją działalność: w Górnie, Radlinie, 
Bęczkowie, Leszczynach, Krajnie, Woli 
Jachowej i Skorzeszycach. Nowych, 
choć większość z nich mieści się do-
kładnie w tych samych miejscach co 
wcześniej. Formalnie są to jednak zu-
pełnie inne placówki finansowane z unij-
nych pieniędzy.
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Ośmiu nauczycieli z pracujących w szkołach na tere-
nie naszej gminy otrzymało medale i odznaczenia 

przyznane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Jerzy Snopek, dyrektor 

szkoły w Leszczynach i Krzysztof Łysak, nauczyciel z Woli 
Jachowej. Brązowe medale za Długoletnią Służbę: Lidia Ra-
falska, dyrektor szkoły w Skorzeszycach oraz nauczycielki 
Małgorzata Maciocha i Zuzanna Pawlik, obie z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Cedzynie. Srebrne medale za Długo-
letnią Służbę dostali: Elżbieta Kasperek, dyrektor Zespołu 
Szkół w Bęczkowie, Stanisław Niestój, dyrektor Zespołu Szkół  
w Górnie oraz Krzysztof Kołtun, dyrektor szkoły w Radlinie. 

Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawo-
dowej w służbie Państwa.

27 września 2012 roku ukazał się 
pierwszy numer Głosu Gór-

na. Gazeta w nowej sza-
cie graficznej, drukowana  
w kolorze na papierze kre-
dowym zastąpiła czarno-
białe Gołoborze.

Historia Głosu Górna za-
częła się jednak wcześniej - 
latem 2012 roku, kiedy Prze-
mysław Łysak, wójt Gminy 
Górno podpisał umowę z 
Arturem Pedrycem, redak-
torem Echa Dnia, właści-
cielem firmy ART-SERWIS 
na stworzenie nowej szaty graficznej  
i wydawanie kolejnych numerów nowej, 
bezpłatnej gazety samorządu gminy 
Górno. Po kilku tygodniach intensywnych 
prac powstał tak zwany layout gazety  
i przystąpiono do prac nad pierwszym 
numerem. Na okładce historycznego wy-
dania znalazła się informacja o tym, że  
w Krajnie Zagórzu powstał jedyny w wo-
jewództwie park miniatur. Od tamtej pory 

Nauczyciele na medal

Odznaczenia odbierają Elżbieta Kasperek - srebrny medal za 
Długoletnią Służbę i Jerzy Snopek - brązowy Krzyż Zasługi.

co miesiąc ukazują się kolejne wydanie 
Głosu Górna. Ciesząc się z jubileuszu 
pragniemy podziękować Państwu za 
wiele ciepłych słów wypowiadanych pod 
naszym adresem.

Redakcja Głosu Górna

Czytaj na stronie 3

Mamy więcej 
nowych dróg
Przebudowany odcinek drogi 

wojewódzkiej z Radlina przez 
Leszczyny do Mąchocic został odda-
ny do użytku w tym miesiącu. 

Symboliczną wstęgę przecięli: Jan 
Maćkowiak, członek zarządu wojewódz-
twa świętokrzyskiego i Przemysław Ły-
sak, wójt Górna. 

Czytaj na stronie 5
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KONIEC PROBLEMÓW Z WODĄ
Zakończył się odwiert studni w miejscowości Krajno. Po 

trwających półtora miesiąca robotach dokopano się do głę-
bokości stu metrów, gdzie znajdują się pokłady wody pitnej. 
Wykonano już próbę wydajności studni.

- Wypadła pomyślnie. Możemy z niej uzyskać 30 tysięcy 
litrów wody w ciągu godziny. To wystarczająca ilość, choć 
po cichu liczyłem, że będzie trochę większa - mówi Marek 
Kitliński, kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górnie.

Wykopanie studni w Krajnie kosztowało nieco ponad 80 
tysięcy złotych. Połowę pieniędzy na ten cel dała gmina Bie-
liny. Woda z nowej studni ma bowiem popłynąć do domów 
mieszkańców północnej części naszej gminy i południowej 
części gminy Bieliny. Zanim jednak to nastąpi trzeba wy-
konać wodociąg, który połączy nową studnię z hydrofornią  
w Krajnie. 

- Chcę w tym miejscu 
zaapelować do osób, 
przez których pola bę-
dziemy chcieli przepro-
wadzić wodociąg, by 
zgodzili się udostępnić 
pas gruntu i nie utrudniali 
prac - mówi kierownik Ki-
tliński.

Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem 
w przyszłym roku woda 
z nowej studni popłynie 
gminnym wodociągiem,  
a mieszkańcy Krajna nie 
będą musieli się martwić, 
że w upalne dni zabrak-
nie wody. O budowę no-
wej studni zabiegali radni 
z Krajna  Marzena Jam-
rożek i Grzegorz Skiba.

WALCZĄ O TYTUŁ NAJLEPSZEGO KOŁA
Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie oraz Koła Gospodyń 

Wiejskich z Krajna, Leszczyn i Woli Jachowej znalazły się  
w gronie nominowanych w konkursie Echa Dnia na najpręż-
niej działające Koła Gospodyń Wiejskich w województwie 
świętokrzyskim.

Na 28 nominowanych z całego powiatu kieleckiego z na-
szej gminy są aż cztery grupy.

Zwycięzcy konkursu, trzy najlepsze Kola Gospodyń Wiej-
skich w klasyfikacji wojewódzkiej otrzymają zaproszenie od 
poseł Marzeny Okły–Drewnowicz do Pałacu Prezydenckie-
go na uroczyste spotkanie z małżonką Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Anną Komorowską, która objęła patro-
natem honorowym galę finałową plebiscytu. Panie zwiedzą 
także Pałac Prezydencki. Ogłoszenie wyników nastąpi na 
gali finałowej we wtorek 26 listopada w Targach Kielce. 

W środę 23 października, ruszyło głosowanie sms-owe 
na najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich Ziemi Świętokrzy-
skiej 2013 roku.

By zagłosować na Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie, 
należy wysłać sms na numer 71466 o treści gospodynie.23

By oddać swój głos na Koło Gospodyń Wiejskich w Kra-
nie należy wysłać sms na nr 71466 w treści wpisując go-
spodynie.33

Osoby chcące poprzeć Koło Gospodyń Wiejskich  
w Leszczynach powinny wysłać sms na nr 71466 o treści 
gospodynie.35

By poprzeć panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Jacho-
wej należy wysłać sms pod nr 71466 o treści gospodynie.47

Koszt jednego sms-a to 1,23 zł. z VAT.

Nareszcie 
skończyli!

Zakończył się remont blisko półkilometrowego od-
cinka trasy krajowej nr 74 przez Górno. Przebudowa 

fragmentu jezdni z dwoma skrzyżowaniami była powodem 
utrudnień w ruchu. Kierowcy często musieli stać w długich 
korkach.

Przebudowa skrzyżowania trasy krajowej Kielca - Łagów  
z trasą powiatową w kierunku Daleszyc oraz drogą wojewódzką 
do Krajna rozpoczęła się w lipcu tego roku. Wzmocniona została 
podbudowa drogi, położono nowy asfalt, wykonano nowe chod-
niki oraz zatokę autobusową. Inwestycja kosztowała ponad pół-
tora miliona złotych. 

W trakcie przebudowy drogi kierowcy jadący trasą krajową, 
musieli stać w długich korkach. Wielu z nich by skrócić czas 
oczekiwania, próbowali poboczem ominąć sznur samochodów 
i skręcić do Górna obok stacji paliw. Tego rodzaju próby dla 
niektórych kończy-
ły się mandatem 
i punktami karny-
mi na koncie. Na 
szczęście zgodnie 
z zapowiedziami w 
połowie paździer-
nika zakończył się 
remont. Ruch po kra-
jowej 74. odbywa się  
bez zakłóceń.

Zakończyła się przebudowa trasy krajowej w Górnie.

Omijanie korka kończyło się mandatem.
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Blisko 180 maluchów znalazło 
opiekę przedszkolną na terenie 

gminy Górno, a ich rodzice nie będą 
musieli za nią płacić, bo zrobi to Unia 
Europejska.

Siedem nowych punktów przedszkol-
nych zainaugurowało w tym miesiącu 
swoją działalność: w Górnie, Radlinie, 
Bęczkowie, Leszczynach, Krajnie, Woli 
Jachowej i Skorzeszycach. Nowych, 
choć większość z ich mieści się dokład-
nie w tych samych miejscach co wcze-
śniej. Formalnie są to jednak zupełnie 
inne placówki, finansowane nie przez 
gminę, lecz przez Unię Europejską.

Na punkt przedszkolny w swojej miej-
scowości doczekali się wreszcie miesz-
kańcy Górna. - Bardzo się cieszę z tego 
powodu. Wcześniej musiałam wozić cór-
kę do Radlina. Teraz mamy bliżej – mówi 
Alicja Zych, mama małej Mai. Wszystko 
dzięki temu, że gmina odzyskała lokal  
mieszkalny znajdujący się w budynku 
szkoły w Górnie i przerobiono go na 
potrzeby przedszkola. Opiekę znalazło  
w nim 25 dzieci. Tyle samo co w Krajnie.

Po 24 maluchów uczęszcza do punk-
tów w Leszczynach i Skorzeszycach, 23 
w Bęczkowie i 22 w Woli Jachowej.

Uwaga rodzice! Są wolne miejsca  
w przedszkolach.

- Komplet dzieci mamy już w Górnie  

i Krajnie. W Skorzeszycach, Woli Ja-
chowej, Leszczynach i Bęczkowie mo-
żemy przyjąć jeszcze pojedyncze osoby 
– mówi Barbara Raczyńska, kierownik 
Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół 
w Górnie. - Sporo wolnych miejsc mamy 
za to w Radlinie. Do tamtejszego punktu 
przedszkolnego możemy jeszcze przy-

jąć około 15 osób – informuje Raczyń-
ska.

Rodzicie chcący zapisać swoje po-
ciechy mogą uzyskać szczegółowe in-
formacje w punktach przedszkolnych 
mieszczących się przy szkołach lub  
w Samorządowym Zespole Obsługi 
Szkół w Górnie tel. 41-302-30-67

W tym roku powstał punkt przedszkolny w Górnie. Opiekę znalazło w nim 25 dzieci.

Początkowo mieściła się w pry-
watnym domu i miała kilku-

dziesięciu czytelników. Dziś jej księ-
gozbiór rozrósł się do 15,5 tysiąca 
woluminów, które wypożyczają nie 
tylko mieszkańcy gminy Górna, ale 
także Daleszyc, Masłowa czy Bo-
dzentyna. Biblioteka w Radlinie ob-
chodzi 50 lecie działalności.

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Ra-
dlinie, została utworzona 22 lipca 1963 
roku. Obowiązki pierwszego kierowni-
ka placówki, w 1963 roku, objęła pani 
Anna Mazurczak z Niestachowa, którą  
w 1967 roku zastąpiła pani Maria Januch-
ta, mieszkanka Wiśniówki. Obecnie opie-
kę nad księgozbiorem biblioteki sprawuje 
Jolanta Krzysiek zamieszkała w Radlinie.

Pierwszą siedzibą biblioteki było pry-
watne mieszkanie, w którym miejsce zna-
lazł księgozbiór, sprezentowany przez Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną w Kielcach. 
A była to niebagatelna ilość, bo aż 1001 
książek. Przez pięćdziesiąt lat działalno-
ści księgozbiór dość szybko rozrastał się, 
by w 2013 roku dojść do liczby 15 500 
woluminów (gdyby nie ubytki liczba ksią-
żek wynosiłaby 25 690). 

Zasadniczy trzon księgozbioru stano-
wi literatura piękna dla dzieci i młodzieży 
oraz dla dorosłych. Bardzo bogaty, bo li-

czący sobie ponad trzysta woluminów, 
jest księgozbiór dotyczący regionu świę-
tokrzyskiego. Na półkach wypożyczalni  
w Radlinie można znaleźć książki posiada-
jące już wartość muzealną, jak chociażby 
pochodzące z 1927 roku dzieło Antoniego 
Potockiego O Janie Gutenbergu wydane 
przez Księgarnię Polską Towarzystwa Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Warszawie. 

Od czasu utworzenia biblioteka w Ra-
dlinie kilkukrotnie zmieniała swoją siedzi-
bę by w końcu znaleźć miejsce w Domu 
Nauczyciela przy Szkole Podstawowej im. 
Karola Wojtyły w Radlinie. 

- Duża powierzchnia biblioteki umoż-
liwia nie tylko powiększanie zbiorów, ale 
również zorganizowanie kącików czytel-
niczych, gdzie odwiedzający mają okazję 
do spędzenia czasu przy książce, czaso-
pismach czy rozmowie. Tutaj także odby-
wają się spotkania Koła Przyjaciół Biblio-
teki, które tworzą uczniowie miejscowej 
szkoły oraz inni sympatycy biblioteki.  
W bibliotece, poza wypożyczaniem, odby-
wają się różne imprezy związane z książ-
ką, organizowane są konkursy, lekcje 
biblioteczne, konkursy plastyczne, poga-
danki, wystawki, gazetki. W tych wszyst-
kich działaniach uczestniczą najliczniej 
czytelnicy szkół podstawowych z terenu 
gminy Górno. Biblioteka w Radlinie była 

inicjatorem włączenia bibliotek z gminy 
Górno do ogólnopolskiej akcji Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom. Odwiedzający mogą 
również korzystać z Internetu – mówi Jo-
lanta Krzysiek, starszy kustosz Biblioteki 
Publicznej w Radlinie. 

Darmowa opieka dla dzieci

Służy mieszkańcom od 50 lat

Biblioteka Gromadzka w Radlinie utwo-
rzona została w 1963 roku w domu Anny 
Zdolińskiej, Radlin 11. Budynek ten został 
wyburzony w 2012 r. przez właściciela.
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Izabela Kaleta, nauczycielka ję-
zyka polskiego z Zespołu Szkół  

w Woli Jachowej, znalazła się w gro-
nie nominowanych do nagrody im. 
Ireny Sendlerowej „Za naprawianie 
świata”. Takiego zaszczytu dostąpiło 
tylko jedenaście osób z całej Polski.

Nagroda ta przyznawana jest nauczy-
cielom szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych, którzy uczą i wychowują  
w duchu tolerancji i poszanowania dla 
innych, inspirują do działań zgodnych z 
tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę  
w swojej szkole oraz społeczności lokal-
nej. Izabela Kaleta pracuje jako poloni-
sta, ale od lat zajmuje się problematyką 
wielokulturowości. Uczy o holokauście  
i problemach wielokulturowości w formie 
projektów edukacyjnych. Prowa-
dzi także działający przy szkole  
w Woli Jachowej Teatr CDN.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że Izabela Kaleta stu-
diuje obecnie reżyserię teatru 
dzieci i młodzieży w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej we 
Wrocławiu.

W lipcu dyrekcja Zespołu 
Szkół w Woli Jachowej na wnio-
sek grona pedagogicznego wy-
słała zgłoszenie Izabeli Kalety 
do nagrody imienia Ireny Sen-
dlerowej. We wrześniu okazało 
się, że nasza polonistka zosta-
ła nominowana przez kapitu do 
grona finalistów.

Ostatecznie Nagrodę im. Ireny 
Sendlerowej „Za naprawianie świa-
ta” dostała Marina Hulia, nauczycielka  
z Społecznego Gimnazjum na Raszyń-
skiej w Warszawie.

Kapituła wyróżniła przy tej okazji 
ośmioro innych nauczycieli. W tym gro-
nie jako jedyna z województwa święto-
krzyskiego i jedna z 11 w kraju znalazła 
się Izabela Kaleta.

Za co została doceniona? - Być może 
dlatego, że do przekazywania ludziom 
wartości humanistycznych wykorzystuję 
teatr, że robię to dla lokalnej społeczno-
ści i własnej potrzeby serca – mówi Iza-
bela Kaleta. Właśnie z uczniami pracuje 
nad adaptacją teatralną Pamiętników 
Dawida Rubinowicza.

Skąd u pani Izy zainteresowanie ho-
lokaustem i wielokulturowością? - Gdy 
byłam dzieckiem mieszkałam z rodzica-
mi u babci w Radoszycach, miasteczku, 
które zamieszkiwane było przed wojną 
przez Żydów i Polaków żydowskiego po-
chodzenia. Często słyszałam od babci 
historie z jej dzieciństwa, które spędziła 
z koleżankami żydówkami – mówi Iza-
bela Kaleta.

Nasza rozmówczyni zapowiada, że 
dalej będzie uczyła o holokauście i wie-
lokulturowości.

- Z całego serca dziękuję dyrekcji 
Zespołu Szkół w Woli Jachowej i radzie 
pedagogicznej za zgłoszenie mojej oso-
by do nagrody im. Ireny Sendlerowej - 
mówi Izabela Kaleta.

Tradycja z kulturą
Żelazko na duszę, drewnianą kołyskę dla niemowląt, 

krajalnicę na korbkę, masielnicę czy tarę do prania. 
Takie między innymi przedmioty można oglądać w Izbie 
Regionalnej, która została utworzona w Gminnym Ośrod-
ku Kultury.

Kilkadziesiąt przedmiotów, które niegdyś były podstawo-
wym wyposażeniem niemal każdego domu, a dziś popadły  
w zapomnienie, można podziwiać w Izbie Regionalnej w domu 
kultury w Krajnie. Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt 
przedmiotów takich jak żelazko na duszę, masielnicę, tarę do 
prania, kołyskę, gliniane garnki i dzbanki. Całość ekspozycji 
uzupełniają fotogramy przedstawiające zdjęcia mieszkańców 
naszej gminy w strojach regionalnych. 

- Pomysłodawcą jej utworzenia była Pani Ewa Siudajewska, 
znana regionalista z Bęczkowa. Pierwsze eksponaty przekazał 
nam Zespół Szkół w Bęczkowie, a oprawę artystyczną naszej 
Izby zawdzięczamy Pani Barbarze Salwie – informuje Joanna 
Winiarska, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Krajnie.

Szefowa placówki zaznacza, że jest otwarta na pomysły 
mieszkańców, a Izba Regionalna jest właśnie owocem jej 
współpracy ze szkołami i mieszkańcami gminy. 

- Mieszkańcy chętnie odwiedzają Dom Kultury właśnie po 
to, aby zobaczyć nowo otwartą Izbę. Z sentymentem oglądają 
eksponaty opowiadając, że niektóre z nich pamiętają jeszcze 

ze swojego dzieciństwa – mówi kierownik Winiarska. 
Cieszę się, że nasza Izba Regionalna spotkała się z tak du-

żym zainteresowaniem i będzie mi bardzo miło jeżeli miesz-
kańcy gminy będą dzielić się z GOK swoimi - dodaje.

Joanna Winiarska, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury prezen-
tuje przedmioty znajdujące się w izbie regionalnej.

Wyróżniona „Za naprawianie świata”

Izabela Kaleta (druga od lewej) podczas uroczystości wręczenia nagród w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych w Warszawie.
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Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej z Radlina 
przez Leszczyny do granicy z gminą Masłów został 

oddany do użytku w tym miesiącu. Symbolicznego prze-
cięcia wstęgi, dokonał Jan Maćkowiak, członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego, Przemysław Łysak, wójt 
Górna z liczną  grupą mieszkańców.

Drogowcy na drodze z Leszczyn do Mąchocic pojawili 
się 3 października. Po roku droga została oddana do użyt-
ku. Wzmocniona została podbudowa drogi, położono nowy 
asfalt, powstało odwodnienie jezdni, kanalizacja deszczowa 
oraz chodniki wzdłuż jezdni. Przy okazji przebudowy zakład 
energetyczny na własny koszt przebudował sieć elektryczną 
wzdłuż trasy wojewódzkiej. Słupy zostały odsunięte od drogi. 
Nowy asfalt i odwodnienie wykonano także na drodze z Lesz-
czyn do Radlina.

Uroczyste otwarcie nowej drogi, nastąpiło 8 października. 
Symboliczną wstęgę przecięli Jan Maćkowiak, członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego i Przemysław Łysak, wójt Górna.

Towarzyszyła im kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkań-
ców Leszczyn, radnych i sołtysów.

Mieszkańcy dziękowali przedstawicielowi władz województwa 
za nową jezdnie i prosili o wyremontowanie mostu na Lubrzan-
ce. W szczególny sposób podziękował wójt Łysak, który wręczył 
wicemarszałkowi Maćkowiakowi grawerton z wyrazami wdzięcz-
ności za wkład w poprawę infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Górno i poprawy bezpieczeństwa jej mieszkańców.

Droga z Radlina do Mąchocic nie była jedyną inwestycją 
drogową oddaną w tym miesiącu. Właśnie zakończył się re-
mont kilku innych odcinków na który pieniądze przyznało gmi-
nie Górno ministerstwo administracji. Milion złotych dostaliśmy 

na na odbudowę dróg zniszczonych podczas ulew które na-
wiedziły naszą gminę na przełomie maja i czerwca.

Za te pieniądze wykonano remonty w miejscowościach: 
Krajno Łęki – odcinek 1700 metrów, Bęczków Komorniki - Pod-
mąchocice na długości 3000 metrów oraz przebudowę drogi  
w Podmąchocicach na odcinku 400 metrów.

Koszt wszystkich prac to 1,3 miliona złotych. Z czego tylko 
300 tysięcy pochodzi z kasy naszego urzędu gminy.

Przypomnijmy, że w tym roku na remonty dróg na terenie 
gminy Górno wydano około 7 milionów złotych. Większość pie-
niędzy pochodziła z dotacji rządowych, funduszy unijnych lub 
budżetu województwa świętokrzyskiego.

Mamy więcej nowych dróg

Przemysław Łysak, wójt Górna, Stanisław Anioł, radny i sołtys 
Leszczyn i wicemarszałek Jan Maćkowiak, przecinają wstęgę.

Nowy asfalt i odwodnienie drogi w miejscowości Krajno Łęki.Nowa droga w Podmąchocicach

Tani kredyt „klęskowy” dla rolników
Rolnicy z gminy Górno, poszko-

dowani przez klęski żywioło-
we mogą skorzystać ze specjalnych 
kredytów na wznowienie produkcji  
w swoich gospodarstwach, tzw. kre-
dytów klęskowych. 

Kredyty klęskowe uruchomił Minister 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi na wniosek 
wojewody z regionu, w którym wystą-
piły klęski żywiołowe. Kredyty można 
dostać w następujących bankach: Ban-
ku Polskiej Spółdzielczości S.A., Banku 
Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazo-
wieckim Banku Regionalnym S.A., SGB 

Gospodarczym Banku Wielkopolskim 
S.A., ING Banku Śląskim S.A., Banku 
BPH S.A., Banku Zachodnim WBK S.A., 
Banku Pekao S.A.

Rolnik, który w dniu wystąpienia klę-
ski posiadał stosowne umowy ubezpie-
czenia, czyli ubezpieczył przynajmniej 
od jednej z klęsk żywiołowych, co naj-
mniej 50% powierzchni upraw rolnych 
(z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co 
najmniej połowę liczby zwierząt go-
spodarskich, zapłaci w skali roku 1,5% 
należnego bankowi oprocentowania. 
Pozostałą część oprocentowania kre-

dytu, czyli obecnie 6%, zapłaci za kre-
dytobiorcę ARiMR. Natomiast za osoby 
poszkodowane w wyniku klęsk, które nie 
posiadały takiego ubezpieczenia, Agen-
cja zapłaci o połowę mniej, czyli obecnie 
będzie to 3%. W związku z tym, część 
oprocentowania kredytów klęskowych 
płacona przez kredytobiorców wyniesie, 
od 18 września 4,5%.

Więcej na temat kredytów można 
dowiedzieć się na stronie internetowej  
www.armir.gov.pl oraz w Urzędzie Gmi-
ny Górno, tel. 41-302-36-41 i Banku 
Spółdzielczym w Górnie.



GŁOS GÓRNA  •  n r  10 (14) •  PA ŹDZIERNIK 20136

Trzy place zabaw i dwie siłownie zewnętrzne powsta-
ły na terenie naszej gminy, a wszystko to za pienią-

dze zdobyte z zewnątrz.
Nowy plac zabaw powstał w przy Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Cedzynie. Obok niego stworzona została siłownia 
zewnętrzna. Identyczną miesiąc wcześniej otwarto w Skorzeszy-
cach, na dziedzińcu tamtejszej szkoły podstawowej. Urządze-
nia zostały zakupione dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy 
Górno, którego prezesem jest Grzegorz Ciepiela. Swój udział  
w realizacji identycznych projektów w innych miejscowościach 
na terenie gminy mają także OSP Leszczyny i OSP Górno.

Przedsięwzięcie to stowarzyszenie zrealizowało również 
dzięki pozyskaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Cztery urządzenia, z których jednorazowo 
może skorzystać sześć osób stanowią one pewną całość, czy-
li ćwiczenie na każdym z nich oddziałuje na inną partię ciała.

Nowy plac zabaw powstaje także przy Zespole Szkół  
w Górnie. Zjeżdżalnie, karuzela, koniki na sprężynach już zo-
stały zainstalowane. Trwa jeszcze urządzanie terenu, by malu-
chy mogły bezpiecznie się bawić na nowym placu zabaw.

Nowego wyrazu nabrał także plac zabaw przy szkole  
w Radlinie, który został mocno rozbudowany. Pojawił się nowy 
domek ze zjeżdżalnią, kilka nowych huśtawek i innych urzą-
dzeń. Nowe zabawki zostały zakupione za pieniądze zdobyte 
przez Janusza Bednarza, sołtysa Radlina, który w tym roku 
decyzją Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej otrzy-
mał zaszczytny tytuł Sołtysa Roku. Wygrana w plebi-
scycie, oprócz prestiżu daje korzyści finansowe. Janusz 
Bednarz otrzymał nagrodę dla swojego sołectwa w wyso-
kości 20 tysięcy złotych, które przeznaczył na rozbudowę 

Dzieci nie mogły się doczekać na otwarcie placu zabaw w Cedzynie.

Nową siłownię osobiście przetestował dziekan Dekanatu Ma-
słowskiego ksiądz Lucjan Skolik.

Rozbudowany plac zabaw przy szkole w Radlinie oblegany 
jest przez dzieciaki.

Siłownia zewnętrzna powstała na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Skorzeszycach.

Nowy plac zabaw powstaje przy Zaspole Szkół w Górnie. Za-
bawki już są, trzeba jeszcze urządzić teren.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Służą i cieszą

placu zabaw w Radlinie.
Zarówno place zabaw w Cedzynie i Radlinie, jak i siłownie 

zewnętrzne w Skorzeszycach i Cedzynie zostały już przekaza-
ne do użytku i  cieszą mieszkańców. Wkrótce mają się zakoń-
czyć prace przy budowie placu zabaw w Górnie.

- Obecnie przy każdej szkole jest już plac zabaw z praw-
dziwego zdarzenia, są siłownie zewnętrzne w Woli Jachowej, 
Skorzeszycach i Cedzynie. Mam nadzieję, że urządzenia będą 
długo służyły mieszkańcom – mówi Przemysław Łysak, wójt 
Górna.
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Piętnaście drużyn rywalizowało o to kto gotuje naj-
lepsze pierogi podczas Dnia Pieroga, który odbył 

się 22 września na terenie ośrodka kultury w Krajnie. W 
imprezie wzięło udział kilkaset osób. Niektóre przyjechały 
do Krajna z miejscowości oddalonych o sto kilometrów.

Do konkursu kulinarnego na najlepsze pierogi przystąpiło 
15 zespołów z 4 gmin: Bielin, Bodzentyna, Górna oraz Masło-
wa. O miano mistrza tej jakże świętokrzyskiej potrawy walczyli: 
Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami”, Agroturystyka „Ranczo”, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Makoszyna, Izba Dobrego Smaku 
– Karczma Świętokrzyska w Hucie Szklane, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Dąbrowianki” z Dąbrowy, Koło Gospodyń Wiejskich 
„Lubrzanka” z Mąchocic Kapitualnych, Stowarzyszenie Ziemi 
Świętokrzyskiej „WARKOCZ” z Krajna- Parcele, Centrum Edu-
kacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach, Stowarzyszenie Wilków – 
Nasz Dom  Zespół Wilkowianie z Wilkowa, Zespół Śpiewaczy 
„Wzdolskie Kołowrotki” ze Wzdołu, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Woli Jachowej, Koło Gospodyń Wiejskich z Leszczyn, Jani-
na Bedla z Zespołu Pieśni i Tańca „Bęczkowianie”, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Krajna oraz Stowarzyszenie Gospodarstw 
Agroturystycznych „Łysica”.

Komisja przyznawała punkty w skali 1-3 za: smak, estetykę 
podania i zgodność z tradycją przygotowania. 5 osobowe jury 
w składzie: Jacek Piróg, sekretarz Gminy Górno, Ewa Siuda-
jewska, artystka ludowa i regionalistka, Bogusława Bobrow-
ska, lekarz Ośrodka Zdrowia w Radlinie, Małgorzata Szablej, 
kierownik Wydziału Ubezpieczeń KRUS i Stanisław Golmento, 
Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Zanim został ogłoszony werdykt  konkursu głos zabrała Jo-
anna Winiarska – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, która 
wręczyła podziękowania dla Pani Ewy Siudajewskiej za ideę 
stworzenia oraz przekazanie eksponatów do Izby Regional-
nej, która powstała w Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie, dla 
Zespołu Szkół w Bęczkowie za przekazanie eksponatów oraz 
dla Barbary Salwy za oprawę artystyczną oraz przekazanie 
eksponatów. Podziękowania otrzymał również Pan Grzegorz 
Kędzierski Prezes Zarząd Polskiego Związku Bilardowego za 
nieodpłatne użyczenie stołu bilardowego na potrzeby GOK-u.

„LUBRZANKA” ZWYCIĘŻYŁA
Potem nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Zdobywczy-

niami pierwszego miejsca w konkursie kulinarnym okazały się 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Lubrzanka” w Mąchocicach 
Kapitulnych, drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z 
Leszczyn, a trzecie Koło Gospodyń Wiejskich z Krajna. 

Za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca zwy-
cięzcy dostali nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy upominki.

JEDLI I CHWALILI
Kiedy zwycięzcy konkursu podziwiali nagrody, uczestnicy 

imprezy mogli skosztować wykonanych przez nich potraw. - Są 
wyśmienite, nie zdarzyło mi się jeszcze jeść aż tak dobrych 
pierogów, chwaliła pani Anna, mieszkanka małopolskiego Mie-
chowa. - Szkoda że nie przyjechałem wcześniej bo dla mnie 
nie wystarczyło, choć słyszałem że na imprezę przygotowano 
ponad tysiąc pierogów – mówił Andrzej z Górna.

BAWILI SIĘ KONKURSOWO
Podczas imprezy odbył się jeszcze jeden konkurs - lepienia 

pierogów. Udział wzięło w nim 5 drużyn (rodziny 4 osobowe). 
Ich zadaniem było ulepienie w ciągu 5 minut jak największej ilo-
ści pierogów. Konkurs ten wygrała drużyna „Groch z kapustą”.

W dalszej części imprezy sceną zawładnęły zespoły: Ze-
spół Śpiewaczy „Górnianecki”, Zespół Bęczkowianie Crazy 
Melodies, Crazy Dance z Krajna, oraz Formacja taneczna – 
Dancing Stars, występ Dominiki Brelak z Bęczkowa i Kabaret 
Koła Gospodyń Wiejskich  z Leszczyn.

Organizatorem wydarzenia „Dzień Pieroga” było Stowarzy-
szenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” przy 
współpracy z partnerem wspierającym: Gminny Ośrodek Kul-
tury w Górnie z siedzibą Krajno-Parcele.

W imprezie wzięło udział kilkaset osób.Na scenie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczynach.

Jurorzy mieli nie lada problem, by wyłonić zwycięską drużynę. 

Najlepsze pierogi  
robią nad Lubrzanką

Podczas obchodów Dnia Pieroga, prezes Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych województwa świętokrzyskiego 
Bogdan Żerniak, wręczył Przemysławowi Łysakowi, wójtowi Gór-
na medal pamiątkowy z okazji jubileuszu 150 lecia kółek rolni-
czych. Odznaczył także Orderem Serca - Matkom Wsi Marze-
nę Jamrożek szefową KGW Krajno i Barbarę Grzesik, szefową 
KGW Wola Jachowa.



GŁOS GÓRNA  •  n r  10 (14) •  PA ŹDZIERNIK 20138

70-osobowa grupa, pod przewodnictwem wika-
riusza parafii Górno - ks. Mariusza Kałki, wzięła 

udział w XIV Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym.
 W jej skład weszli: uczniowie Zespołu Szkół w Górnie, 

nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Górna. Celem rajdu piel-
grzymkowego było: pokłon relikwiom Krzyża Świętego, dzięk-
czynienie za nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej dla Sanktuarium 
Krzyża Świętego oraz uczczenie 150 rocznicy powstania 
styczniowego.

Można grać za darmo

Zdobył brązowy medal 
na Mistrzostwach Polski
Aleksander Czaplarski z Woli Jachowej wywalczył 

brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w rzu-
cie dyskiem.

Olek chodzi do trzeciej klasy gimnazjum w Woli Jachowej. 
Pasję do lekkiej atletyki zaszczepił w nim nauczyciel wychowa-
nia fizycznego Tomasz Krzysiek. 

- To on sprawił, że zacząłem uprawiać ten sport. Począt-
kowo rzucałem oszczepem, ale od początku lepsze wyniki 
uzyskiwałem w rzucie dyskiem – wspomina nasz medalista. 
Później zaczął trenować równolegle w Kieleckim Klubie Lek-
koatletycznym. Kiedy nabawił się kontuzji musiał zrezygnować 
z rzucania oszczepem i całkowicie poświęcił się rzucaniu dys-
kiem. Jak się później okazało był to strzał, choć w tym przy-
padku należałoby może powiedzieć rzut w dziesiątkę. 

Olek może się pochwalić sporą liczbą zwycięstw. Trzykrot-
nie został mistrzem województwa, pobił przy tym rekord woje-
wództwa, dwukrotnie mistrzem makro regionu, a w ostatnich 
dniach września podczas zawodów w Radomiu zdobył brązo-
wy medal Mistrzostw Polski młodzików w rzucie dyskiem.

Jego sukces okupiony został kilkoma kontuzjami i rezygna-
cją z wielu atrakcji młodzieżowego życia. Cały rok, zima czy 
lato, wsiadał w autobus i jechał na treningi do Kielc, sześć ty-
godni w czasie wakacji spędza na obozie sportowym. 

Nasz dyskobol już myśli o przyszłorocznych zawodach. 
- Najważniejsze z nich to Ogólnopolska Olimpiada Mło-

dzieży. Od przyszłego sezonu przechodzę z młodzików do 
juniorów młodszych, więc będzie trudniej stanąć na podium, 
ale liczę że znajdę się w pierwszej piątce – mówi z nadzieją 
Aleksander Czaplarski.

Gratulujemy sukcesu i życzymy zdobycia kolejnych medali 
na Mistrzostwach Polski. Aleksander Czaplarski z brązowym medalem Mistrzostw Polski.

Dobra wiadomość dla miłośników gry w bilard.  
Od kilku tygodni można trenować tę dyscyplinę 

sportu w domu kultury w Krajnie.
- Dzięki uprzejmości prezesa Polskiego Związku Bilardowe-

go w Kielcach otrzymaliśmy stół bilardowy. Wszyscy, którzy 
chcą pograć, mogą to robić u nas nieodpłatnie - mówi Joanna 
Winiarska, kierownik GOK.

W domu kultury w Krajnie można za darmo grać w bilard.W rajdzie wzięła udział 70 osobowa grupa mieszkańców Górna.

Szli na Święty Krzyż


