
Wypoczywali 
nad morzem
Jak co rok Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholo-
wych sfinansowała letni wypoczynek 
dla dzieci z terenu naszej gminy. 

35-osobowa grupa uczniów w wieku 
od 9 do 16 lat, pod koniec sierpnia wy-
jechała na dziewięć dni do nadmorskiej 
miejscowości Ustka.  Mimo, iż pogoda 
nie rozpieszczała, dzieci były bardzo 
zadowolone z pobytu na kolonii. Boga-
ty program nie pozwolił na nudę. Dużą 
atrakcją okazał się rejs żaglówkami.

Nie zabrakło słów uznania dla rodzi-
ców ze strony wychowawczyń, które 
opiekowały się dziećmi.

– Bardzo grzeczne i zdyscyplinowane 
dzieci. Życzylibyśmy sobie, aby wszyscy 
koloniści tak się zachowywali – mówiły.

Na kilka dni przed rozpoczęciem roku 
szkolnego stęsknieni rozstaniem rodzice 
odebrali swoje pociechy sprzed Urzędu 
Gminy w Górnie. 

Wreszcie  
w zasięgu
Problemy z brakiem zasięgu tele-

fonii komórkowej w Górnie wkrótce 
mają się skończyć. Jedna z firm tele-
komunikacyjnych wydzierżawiła dział 
kę obok stadionu GKS i chce na niej 
wybudować maszt przekaźnikowy.

Bez względu na to w jakiej sieci ko-
mórkowej mamy telefon pobyt w cen-
trum Górna wiąże się z tym, że ani my 
ani nikt do nas się nie dodzwoni. Wkrót-
ce jednak ma się to zmienić. Jedna 
z firm telekomunikacyjnych wydzierżawi-
ła od gminy działkę obok stadionu GKS 
w Górnie tuż obok tak zwanego bunkru 
i chce na niej wybudować przekaźnik.

Skorzystają na tym mieszkańcy, któ-
rzy wreszcie będą mogli swobodnie ko-
rzystać ze swoich  telefonów oraz gmi-
na, która otrzymuje pieniądze z tytułu 
dzierżawy.

– Mimo, iż budowa masztu jeszcze 
się nie zaczęła do kasy urzędu wpłynęło 
około trzech tysięcy złotych od firmy te-
lekomunikacyjnej – mówi Przemysław Ły-
sak, wójt Górna. – Działka, na której ma 
powstać przekaźnik znajduje się z dala 
od domów mieszkalnych – informuje wójt.

Mega atrakcja 
dla turystów!
Jedyny w województwie park miniatur, w którym można zoba-
czyć najsłynniejsze budowle świata powstał w Krajnie-Zagórzu

Park miniatur w Krajnie przyciąga turystów nawet z odległych regionów Polski.

Koloseum, wieżę Eiffela, londyński 
Big Ben, a nawet wodospad Nia-

gara. Wszystko to można zobaczyć 
w ośrodku Sabat w KrajnieZagórzu. 
Aleja miniatur przyciąga turystów 
z całego kraju.

Taką atrakcją turystyczną mogą się 
poszczycić tylko nieliczni w naszym kra-

ju. W Krajnie-Zagórzu powstał jedyny 
w naszym województwie park miniatur.

Już teraz można w nim zobaczyć 25 
budowli, między innymi: Plac św. Piotra 
w Rzymie, Koloseum, Big Bena, najdo-
kładniej odwzorowaną na świecie wieżę 
Eiffela czy odsłonięte 11 września wieże 
World Trade Center. 

Kilka tysięcy uczniów z gminy 
Górno rozpoczęło nowy rok szkolny. 
Wraz z pierwszym dniem września 
wprowadzone zostały spore zmiany 
w funkcjonowaniu naszych szkół.

W Górnie i w Woli Jachowej na ba-
zie działających dotychczas osobno 
podstawówek i gimnazjów utworzono 
Zespoły Szkół. Nie jest to nowe rozwią-
zanie podobne zmiany wprowadzono już 
w ubiegłym roku w Bęczkowie i Krajnie. 
O zmianach uczniowie dowiedzieli się 

podczas inauguracji roku szkolnego. 
– Jak widzicie pierwszy raz wszyscy 
spotykamy w jednej sali. Nie jesteśmy 
już dwiema odrębnymi szkołami: podsta-
wówką i gimnazjum. Od dziś jesteśmy 
Zespołem Szkół w Górnie – oznajmił 
uczniom Stanisław Niestój, były dyrektor 
Gimnazjum w Górnie, który teraz stanął 
na czele Zespołu. Jego zastępcą zosta-
ła Hanna Pióro, dotychczasowa dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Górnie.

Nowy rok szkolny ze zmianami

Czytaj na stronie 6

Czytaj na stronie 3
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Będzie jaśniej  
na drogach
Ponad sto tysięcy złotych będzie 

kosztowała rozbudowa oświetlania 
przy drogach na terenie naszej gminy.

Budowa oświetlenia ulicznego 
w miej scowości Bęczków, będzie 
kosz  towała blisko 37 tysięcy złotych. 
Prze  targ na realizację inwestycji 
w ramach której powstanie 11 słupów 
z lampami przy drodze powiatowej 
wygrał Zakład Instalacji Elektrycznych 
i Pomiarowych Stanisław Jamioł.

Budowę nowych punktów, świetl-
nych w miejscowościach Radlin oraz 
Cedzyna wykona firma F.U.H. KA&BE 
Usługi Elektryczne z Annopola. Za 
kwotę 25 676 złotych powstanie 11 
lamp w Radlinie i trzy w Cedzynnie.

23,2 tysiąca złotych będzie koszto-
wała budowa nowych punktów świetl-
nych w miejscowościach Krajno Par-
cele i Krajno Pierwsze. Za tę kwotę 
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego 
Ryszard Kwarciak wykonał dwa nowe 
słupy i trzy lampy w Krajnie Pierw-
szym oraz trzy słupy i pięć lamp 
w Kraj nie Parcelach.

Budowa napowietrznej linii oświe-
tleniowej drogi krajowej numer 74 
Kielce – Opatów na odcinku od kilo-
metra 96+080 do kilometra 96+560 
w miejscowości Górno pochłonie 
23,6 tysiąca złotych. Za tę kwo-
tę powstało osiem słupów i lamp 
oświetleniowych. Wykonawcą inwe-
stycji jest Zakład Elektryczny Usługo- 
wo-Produkcyjno-Handlowy, Jarosław  
Bojanowicz. 

14 września nastąpiło otwarcie 
ofert w przetargu na budowę nowych 
punktów oświetleniowych w miejsco-
wościach Górno i Górno Parcele, 
gdzie ma w sumie powstać 14 no-
wych lamp.

Specjalista pomoże
W każdy poniedziałek w budynku 

Urzędu Gminy w Górnie w pokoju nu-
mer 2 w godzinach 14-19 przyjmuje 
certyfikowany specjalista terapii uza-
leżnień Małgorzata Kołodziej. Osoby 
w których rodzinach występuje pro-
blem alkoholizmu mogą uzyskać bez-
płatną fachową pomoc.

Złóż wniosek
Do końca października pracowni-

cy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Górnie przyjmują wnioski 
o ustalenie prawa do zasiłku rodzin-
nego oraz dodatków do zasiłku na 
okres zasiłkowy 2012/2013. Osoby 
posiadające gospodarstwo rolne po-
winny złożyć wniosek do 25 września. 
Specjalne druki można pobrać w dzia-
le świadczeń rodzinnych GOPS.

Czekamy na 
Wasz Głos!

Drodzy Czytelnicy. Dziś oddajemy 
w Wasze ręce pierwszy numer „Głosu 
Górna”. Mamy nadzieję, że przejrzysta 
szata graficzna i poruszane przez nas 
tematy sprawią, że na stałe zagościmy 
w Państwa domach. Czekamy na Wa-
sze opinie i propozycje tematów, którymi 
powinniśmy się zająć. Piszcie na adres: 
Redakcja „Głosu Górna”, Górno 169,  
26-008 Górno, e-mail: redakcja@gorno.pl. 

Zespół redakcyjny
„Głosu Górna”

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno

Wydawca:  
Urząd Gminy w Górnie,  

Górno 169, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  
Artur Pedryc, UG w Górnie

Druk:  
ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04

Nakład: 1000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń,  
nie zwraca nie zamówionych ma-
teriałów oraz zastrzega sobie prawo 
do ingerencji w nadesłane teksty. 

Szanowni mieszkańcy  
Gminy Górno,

Dziś otrzymujecie Państwo do rąk pierwsze wydanie „Głosu Górna”. 

Gazeta będzie się ukazywała regularnie jako miesięcznik. Pragniemy  

w niej informować Was o najważniejszych sprawach i wydarzeniach  

naszej gminy. Chcemy byście wiedzieli nad czym pracujemy i jakie są 

efekty tego co robimy.

Mam nadzieję, że „Głos Górna”, który jest następcą „Gołoborza” 

spełni Państwa oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym  

i graficznym. 

Życzę miłej lektury
Przemysław Łysak
wójt Gminy Górno
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Nowy rok ze zmianami

Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Górnie. Na pierwszym 
planie Stanisław Niestój, dyrektor placówki oraz wójt Przemysław łysak.

W bezpłatnych badaniach mammograficznych w sierpniu wzięło udział ponad 
czterdzieści mieszkanek gminy Górno.

Kilka tysięcy uczniów z gminy Gór-
no rozpoczęło nowy rok szkolny. 

Wraz z pierwszym dniem września 
wprowadzone zostały spore zmiany 
w funkcjonowaniu naszych szkół.

W Górnie i w Woli Jachowej na bazie 
działających dotychczas osobno podsta-
wówek i gimnazjów utworzono Zespoły 
Szkół. Nie jest to nowe rozwiązanie po-
dobne zmiany wprowadzono już w ubie-
głym roku w Bęczkowie i Krajnie.

O zmianach uczniowie dowiedzieli się 
podczas inauguracji roku szkolnego.

– Jak widzicie pierwszy raz wszyscy 
spotykamy się pierwszego września 
w jednej sali. Wszystko dlatego, że nie je-
steśmy już dwiema odrębnymi szkołami: 
podstawówką i gimnazjum. Od dziś jeste-
śmy Zespołem Szkół w Górnie – oznajmił 
uczniom Stanisław Niestój, były dyrektor 
Gimnazjum w Górnie, który teraz stanął 
na czele Zespołu. Jego zastępcą zosta-
ła Hanna Pióro, dotychczasowa dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Górnie.

Na inaugurację roku szkolnego 
w Gór    nie, którą rozpoczęła msza święta, 
przybył wójt Przemysław Łysak, wyraził 
nadzieję, że powołanie Zespołu Szkół 
w Górnie ułatwi pracę nauczycielom, 
a uczniom pozwoli osiągać jeszcze lep-
szych wyniki w nauce.

– To będzie rok sporych zmian. Nie 
tylko ze względu na to że jesteśmy jed-
ną placówką oświatową. Zaczynamy 
dwa duże projekty unijne dzięki którym 
nasi uczniowie będą mogli brać udział 
w dodatkowych zajęciach pozalekcyj-

nych, a szkoła otrzyma nowoczesny 
sprzęt komputerowy, i multimedialne po-
moce dydaktyczne – informował dyrek-
tor Niestój.

Kolejną rzeczą, która z pewnością 
ucieszy rodziców dzieci uczęszczają-
cych do szkoły w Górnie jest fakt, że od 
pierwszego września w placówce zosta-
ła uruchomiona świetlica.

– Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom rodziców. Chodzi o to by mogli zo-
stawić dzieci w szkole wcześniej niż za-
czynają się lekcje i odebrać po południu 
gdy skończą pracę. Świetlica będzie 
funkcjonowała od godziny 7 do 16.15, 
ale jeśli będzie potrzeba wydłużyć ten 
czas możemy to zrobić. Trwają zapisy 

do świetlicy – informuje dyrektor Niestój.
Nasz rozmówca nie kryje zadowole-

nia że między innymi dzięki pomocy wój-
ta gminy udało się uruchomić świetlicę. 

– To duża szansa na rozwój naszej 
szkoły. Mamy nowoczesne sale kompu-
terowe, tablice multimedialne, wchodzi-
my w projekt cyfrowej szkoły dzięki cze-
mu będziemy mięli szybki internet oraz 
sieć Wi-Fi. Niestety wielu mieszkańców 
naszej gminy wozi dzieci do Kielc bo 
tam uczniowie po skończeniu lekcji mo-
gli zostać na świetlicy do czasu kiedy ich 
rodzice skończą prace i odbiorą ich. Li-
czę, że teraz kiedy i my mamy świetlicę 
ta sytuacja się zmieni – mówi dyrektor 
Niestój.

Kilkadziesiąt kobiet z gminy Górno 
w wieku 5069 lat wzięło udział 

w bezpłatnych badaniach pod kątem 
wczesnego wykrywania raka piersi.

Mammobus, czyli nowoczesna apa-
ratura umieszczona w przyczepie samo-
chodu ciężarowego, pojawił się 23 sierp-
nia przed ośrodkiem zdrowia w Górnie. 
Na badania w mobilnym laboratorium 
stawiło się ponad czterdzieści pań.

Zarejestrowanych mamy sześćdzie-
siąt osób. Bezpłatnemu badaniu pod 
kątem wykrywania raka piersi mogą się 
poddać panie w wieku 50-69 lat, które 
przez ostatnie dwa lata nie brały w nich 
udziału. Pacjentki otrzymają wyniki ba-
dań pocztą w ciągu 15 dni – informowała 
Aleksandra Piątek, wykonująca badania.

– Jestem tu dzięki córce, to ona mnie 
zarejestrowała. Nigdy wcześniej nie wy-
konywałam sobie mammografii. Mam 
nadzieję, że wszystko będzie w porządku 
– usłyszeliśmy od mieszkanki Leszczyn.  
Osoby, które nie wzięły udziału w ba  - 

da niach, a chciały by, mogą to zro-
bić. Dzwoniąc pod numery telefonów:  
58-325-76-20 oraz 58-325-76-21 można 

zarejestrować się oraz uzyskać informa-
cję o tym kiedy znów mammobus pojawi 
się w naszej gminie. 

Bezpłatne badania w mammobusie
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Przemysław łysak, wójt gminy Górno częstuje uczestników dożynek 
chlebem z tegorocznych zbiorów.

Najładniejszy wieniec dożynkowy wykonany  
przez mieszkańców Skorzeszyc.

Wspaniałą zabawę zapewnił uczestnikom dożynek zespół Power Play.

Strażacy serwowali grochówkę  
i kiełbasę z grilla.

Kilkaset osób wzięło udział w „Lu-
dowym festynie integracyjnym” 

połączonym z dożynkami, który od-
były się 26 sierpnia w Górnie. Gwiaz-
dą imprezy był zespół Power Play. Na 
uczestników czekała też cała masa 
innych atrakcji.

Dożynki rozpoczęła tradycyjna msza 
dziękczynna, pod przewodnictwem księ-
dza Włodzimierza Jastrzębia, probosz-
cza Skorzeszyc, z udziałem księży: 
Leszka Sztandery, proboszcza parafii 
Krajno, księdza Edwarda Kupisa, pro-
boszcza Górna i wikariusza Bartosza 
Sikory. Po eucharystii dożynkowy koro-
wód z kunsztownie wyplecionymi wień-
cami poszczególnych sołectw udał się 
z kościoła w Górnie na pobliskie boisko 
GKS, gdzie odbywał się „Ludowy fe-
styn integracyjny” zorganizowany przy 
finansowym wsparciu Unii Europejskiej  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013.

Starostowie dożynek: Teresa Piotrow-
ska z Radlina i Józef Piotrowski z Gór-
na przekazali wójtowi Przemysławowi  
Łysakowi chleb wypieczony z tego-
rocznych zbiorów.

– Tradycja nakazuje by 
się dzielić chlebem. Chcę 
go dzielić sprawiedli-
wie. Chcę by go nikomu 
w gminie Górno i naszej 
ukochanej ojczyźnie nie 
zabrakło – powiedział 
wójt Łysak po czym 
udał się wraz z prze-
wodniczącym rady gmi-
ny Grzegorzem Skibą do 
zgromadzonych przed sceną 
częstując ich chlebem. A na 
widowni nie zabrakło znamienitych 
gości. Był między innymi członek zarzą-
du województwa świętokrzyskiego Jan 
Maćkowiak, starosta kielecki Zdzisław 

Wrzałka, wójt gminy Zagnańsk Szczepa-
na Skorupski, poseł Jan Cedzyński, To-
masz Jagiełło, dyrektor KRUS-u, Marian 
Hnatko, szef ARiMR oraz dyrektor ARR 
Wilhelm Wajda.

W czasie, gdy na scenie występo-
wały zespoły ludowe, najmłodsi mogli 
jeździć na karuzelach, skakać na tram-
polinie, zjeżdżać z kilkumetrowej dmu-
chanej zjeżdżalni czy jeździć konno. 
Dorośli z kolei delektowali się pysznymi 
potrawami z grilla.

– Serwujemy grochówkę strażacką 
oraz kiełbasę z rusztu. Wszystko za 
darmo – zapraszał Adam Kotaś, na-
czelnik Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Leszczynach. 

Na specjalnie przygotowanych sto-
iskach rolnicy mogli podziwiać oka-
załe warzywa z pól Świętokrzyskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Zasięgnąć informacji od specjalistów 
KRUS-u, ARiMR i ARR. Swoje stoisko 
wystawili pracownicy placówki pocz-
ty polskiej w Górnie. Można było także 
obejrzeć prace podopiecznych Środo-

wiskowego Domu Samopomocy w Woli  
Jachowej.

Nie zabrakło także konkursów z na-
grodami. Z każdą godziną impreza na-
bierała tempa, a widownia coraz żywiej 
reagowała na to co się działo na scenie. 
Niemal do łez rozbawił wszystkich ślą-
skimi szlagierami zespół Bajery. Po nim 
na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru 
– Power Play. Taneczna zabawa, którą 
zapoczątkowała ta grupa przeobraziła 
się w dyskotekę pod gwiazdami, która 
trwała do późnych godzin wieczornych.

Najład niejszy 
wieniec

Podczas imprezy wybrano najładniej-
szy wieniec dożynkowy. Jurorom najbardziej 
spodobał się ten wykonany przez mieszkań-
ców Skorzeszyc: Renatę Mochocką, Sylwię 
Kubicką, Małgorzatę Mochocka, Ilonę Dzioba, 
Monikę Imiołek oraz radnego Jana Zielon-
kę. Skorzeszycki wieniec reprezentował 

naszą gminę na dożynkach powia-
towych w Daleszycach, gdzie 

otrzymał wyróżnienie.

Dziękując za plony



GłoS GórNA  •  n r  1 (1) •  WR ZESIEŃ 2012 5

W tym roku na dożynki zapraszało wszystkich słomiane małżeństwo. realizacja 
oryginalnego pomysłu na promocję imprezy była możliwa dzięki słomianym  
belom i pomocy Tadeusza Kalety (na zdjęciu). Dekorację wykonały pracownice 
UG: Karolina Pakuła, Aneta Michcik i Wiesława Pakuła mieszkanka Górna.

W rajdzie wzięło udział blisko czterdziestu cyklistów z różnych gmin  
naszego powiatu.

Władze gminy dziękują tym, którzy 
pomogli w zorganizowaniu tegorocz-
nych dożynki. oto lista sponsorów: 

Armata Edward – Piekarnia Skorzeszyce, 
Durnej Wiesław – Sztukateria gipsowa „PULS”, 
Grzegorczyk Danuta i Jakub – Agencja Rekla-
mowa „StudioNet”, Harabin Aleksander – Zakład 
Usługowo-Produkcyjno-Handlowy  „HARPOL” 
Górno, Jaworska Joanna – Piekarnia Górno, 
Krajewska Aleksandra – Apteka Radlin, Kowalik 
Krzysztof – Auto – Naprawa – Cedzyna, Łojek 
Dariusz i Łojek Janusz – P.H.U. „VERE ZANO” 
Stacja paliw, Mróz Sławomir – Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Handlowe „Komplex”, Mazur Beata 
– Gabinet Weterynaryjny CITOWET w Górnie, 
Rabiej Stanisław – Przedsiębiorstwo-Usługowo-
-Handlowe „RASPOL”, Rubak Henryk – Firma 
Usługowa HEN-POL Wola Jachowa, Suchański 
Kamil – EKOBOX S.A., Parszowska Małgorza-
ta  i Stanisław – Zakład Usługowo Handlowy 
w Woli Jachowej, Pióro Leszek Firma Usłu-
gowo-Handlowa „LECH”, Raczyńska Barbara 
Usługi Transportowe Wola Jachowa, Zarzycka 
Stanisława i Edward – Radlin, Ozioro Leszek 
– „KONKRET PLUS”, PZU S.A. Kielce, Olejar-
czyk Henryk – Transport Autobusowo-Cięża-
rowy Wola Jachowa, Satro Czesław – Usługi 
Transportowe – Przewóz Osób Wola Jachowa, 
Radomski Sylwester – „SYLMAR” – Wola Ja-
chowa, Kaleta Tadeusz – Górno-Parcele, Oba-
ra Jolanta – Kwiaciarnia „JOLANTA” Górno, 
Musiał Danuta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowe „RUBET” Skorzeszyce.    

SPONSORZY DOŻYNEK

Kilkudziesięciu miłośników jazdy ro-
werowej z gminy Górno, Masłów, Bo-
dzentyn, Miedziana Góra, Daleszyce 
i Kielce wzięło udział w wycieczce krajo-
znawczej zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Gminy Górno.

Trasa wycieczki „Szlakiem Marii Skło-
dowskiej-Curie i Stefana Żeromskie-
go” wiodła przez najciekawsze miejsca 
gmin: Górno, Masłów i Bodzentyn. Zor-
ganizowany po raz pierwszy rajd, miał 
na celu stworzenie dodatkowej atrakcji 
krajoznawczej zachęcającej oraz przy-
bliżenie mieszkańcom gmin powiatu 
kieleckiego postaci Marii Skłodowskiej – 
Curie i Stefana Żeromskiego oraz miejsc 
z nimi związanych.

Uczestników rajdu wśród których 
najmłodszy miał 3 latka, a najstarszy 
66 prowadził doświadczony przewod-
nik turystyczny Ryszard Garus. Można 
było zwiedzić między innymi: kościół 
pod wezwaniem św. Jacka Odrowąża 
w Leszczynach, gdzie wewnątrz kruch-
ty umieszczona jest pamiątkowa tabli-
ca poświęcona rodzicom Stefana Że-
romskiego, odnaleziony w 2010r., na 
cmentarzu w Leszczynach zapomniany 
grób babki Marii Skłodowskiej – Curie, 
Salomei z Sagtyńskich Skłodowskiej, 
która mieszkała w majątku w pobliskim 
Radlinie, „Żeromszczyznę” z drewnia-
nym dworkiem oraz Szklanym Domem 

w Ciekotach, a także Park Rozrywki  
i Miniatur w Krajnie. 

Wycieczkę zakończyło wspólne pie-
czenie ziemniaków i kiełbasek nad zale-
wem w Cedzynie. Niespodziankę uczest-

nikom rajdu sprawili ochotnicy z Woli 
Jachowej, którzy z chętnymi pływali ło-
dzią motorową po zalewie. Był też kon-
kurs z nagrodami dla uczestników rajdu.

J.S.

Szlakiem Skłodowskiej i Żeromskiego

rajd rowerowy pod nazwą:
„Szlakiem Marii SkłodowskiejCurie i Stefana Żeromskiego”

realizowany dzięki wsparciu zadania publicznego przez Powiat Kielecki
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… najsłynniejsze budowle Afryki, Azji i Ameryki... ...oraz Big Bena i wieżę Eiffela.

odwiedzając ośrodek Sabat w Krajnie można znaleźć się na Placu Świętego  
Piotra w rzymie....

… zobaczyć słynne Koloseum...

Koloseum, wieżę Eiffela, londyński 
Big Ben, a nawet wodospad Nia-

gara. Wszystko to można zobaczyć 
w jednym miejscu. Park miniatur 
z najsłynniejszymi budowlami świata 
powstał w ośrodku Sabat w Krajnie 
Zagórzu.

– Chciałem przełamać stereotypy, 
pokazać, że wcale nie trzeba wyjeżdżać 
poza teren naszego województwa by 
zobaczyć coś ciekawego – mówi Zenon 
Dańda, właściciel ośrodka Sabat.

Park miniatur który oficjalnie został 
otwarty w sierpniu składa się z 24 bu-
dowli. Zobaczyć można plac św. Piotra 
w Rzymie, koloseum, łuk tryumfalny, 
wieżę Eiffela, londyński Big Ben, egip-
skie piramidy, wodospad Niagara, czy 
słynną operę w Sydnej.

– Inwestycja nie została jeszcze za-
kończona i nigdy nie będzie. Cały czas 
będziemy powiększali nasz park o kolej-
ne budowle – zapowiada Zenon Dańda. 
Na 11 września nasz rozmówca zapla-
nował odsłonięcie miniatury dwóch wież 
World Trade Centre. Zaś na koniec tego 
sezonu turystycznego ma powstać Hotel 
Żagiel w Dubaju.

W tym roku w ośrodku Sabat został 
otwarty jeden z największych w regionie 
park linowy. – Jest zbudowany na pa-
lach. W przeciwieństwie do tych które są 
w lasach u nas nie ma niebezpieczeń-
stwa, że podczas zabawy zostaniemy 
ugryzieni przez kleszcza – mówi Dańda. 
– Mamy bardzo dużo przeszkód, a nad 
bezpieczeństwem turystów czuwa in-
struktor lub opiekun – informuje właści-
ciel Sabatu.

Najtańszy bilet do parku linowego 
kosztuje 10 złotych. Osoby chcące po-
konać wszystkie trasy muszą kupić 
wejściówkę za 60 złotych. By zwiedzić 
Aleję Miniatur trzeba zapłacić 15 (ulgo-
wy) lub 20 złotych. Zwiedzanie odby-

wa się codziennie w godzinach 10-20. 
Park miniatur oraz park linowy powsta-
ły przy wsparciu finansowym Unii Eu-
ropejskiej i wzbudzają duże zaintere-

sowanie mediów i turystów. Już dzień 
po otwarciu z ośrodka Sabat w Krajnie 
był nadawany program Radia Kielce –  
Kapsuła Czasu.

Cały świat w jednym miejscu
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W dniu festynu 89 osób oddało krew. Na zdjęciu prezes  
oSP Górno Wiesław Kaleta.

Zawody strażackie wygrali ochotnicy z Woli Jachowej.

Urządzenia siłowni sprawdza  
Grzegorz Skiba, Przewodniczący  
rady Gminy Górno.

Gminne Zawody SportowoPożar-
nicze o Puchar Wójta Gminy Gór-

no rozegrane. Tłumy mieszkańców 
bawiły się podczas festynu z okazji 
otwarcia świetlicy wiejskiej i ścieżki 
zdrowia w Woli Jachowej. 

Już od godziny 10 rano w Szkole Pod-
stawowej w Woli Jachowej można było 
oddać krew oraz dołączyć do rejestru 
honorowych dawców szpiku kostnego. 
Akcję tę, w której wzięło udział 89 osób, 
we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zor-
ganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Górno, na czele z Prezesem 
Grzegorzem Ciepielą. 

Część oficjalną festynu otworzył Wójt 
Gminy Górno Przemysław Łysak oraz

Prezes OSP Wola Jachowa Wiesław 
Kaleta, którzy zaprosili do oglądania 
zmagań drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Młodzieżowych Chłopięcych 
i Dziewczęcych Drużyn Pożarniczych 
oraz Kobiecej Drużyny Pożarniczej.

Gminne Zawody z wynikiem 99,5 pkt. 
Wygrała jednostka OSP Wola Jachowa 
w sekcji seniorów drugie miejsce zdoby-
ło Górno, a trzecie i Leszczyny. Wszyst-
kie drużyny otrzymały Puchary oraz na-
grody pieniężne.

Po sportowych zmaganiach wójt gmi-
ny wraz z przybyłymi gośćmi, wśród 
których znaleźli się: starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka, wicestarosta Zenon 
Janus, członek zarządu województwa 
Piotr Żołądek, radny powiatu Dariusz Ski  - 
ba, przewodniczący rady gminy Grze -

gorz Skiba oraz wójt Gminy Łagów Mał-
go rza  ta Orłowska – Masternak dokonali 
uroczystego przecięcia wstęgi przy bu-
dynku świetlicy wiejskiej. Z inwestycji, na 
którą Gmina Górno uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości prawie 400 tysięcy 
złotych z Programu Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2007–2013 zadowolo-
ne są Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Woli Jachowej, które znane są ze swo-
jej aktywności w gotowaniu zarówno na 
gminne uroczystości, jak i konkursy ku-
linarne. Jak twierdzi Barbara Grzesik – 
Prezes Koła siedziba z zapleczem była 
im szczególnie potrzebna. Warto wspo-
mnieć, iż na zakup wyposażenia kuchni 
Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Jacho-
wej uzyskało dofinansowanie w wyso-
kości trzech tysięcy złotych z Fundacji 
Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Tego samego dnia otwarto i poświę-
cono Ścieżkę Zdrowia, czyli rehabili-
tacyjne urządzenia siłowi zewnętrznej 
znajdujące się na skwerku przy świe-
tlicy. Wójt oraz przybyli goście osobi-
ście przetestowali urządzenia. Drugi 
tak samo wyposażony plac znajduje 
się w Bęczkowie. Inwestycje te mogły 
powstać dzięki dotacji w wysokości bli-
sko 25 tys. zł przekazanej przez Zarząd 
Województwa, w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju dla małych projektów z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 a którą to pozyskała jed-
nostka OSP z Woli Jachowej. Po czę-
ści oficjalnej na scenie wystąpiły dzieci 

i młodzież ze szkół z Górna, Bęczkowa, 
Skorzeszyc i Woli Jachowej. Następnie 
swoje skecze przedstawiły Członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich z Leszczyn 
i Woli Jachowej. Na najmłodszych cze-
kały konkursy z nagrodami oraz wesołe 
miasteczko. Całość poprowadziła nasza 
młoda, ale bardzo utalentowana miesz-
kanka Aleksandra Trzpiot przy pomocy 
Bartosza Sot. Festyn zakończył się za-
bawą taneczną przy muzyce zespołów 
Axis Band i Vegas.

Szczególne podziękowania za przygo-
towanie festynu należą się: pani Marze-
nie Rubak Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Woli Jachowej, strażakom oraz pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli 
Jachowej, Członkom Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gminy Górno. Dziękujemy tak-
że sponsorom: pani Teresie Nogalskiej, 
panu Henrykowi Olejarczykowi, panu 
Krzysztofowi Chochoł, panu Romanowi 
Ozga, państwu Renacie i Stanisławo-
wi Cedro, państwu Teresie i Tomaszowi 
Szlufik, państwu Magdalenie i Marcinowi 
Misztal oraz członkom zespołu VEGAS.
Zdjęcia UG Górno                                             J.S.

Świetna zabawa na otwarcie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

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
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013



GłoS GórNA  •  n r  1 (1) •  WR ZESIEŃ 20128

Mają nowego proboszcza

Biskup Kazimierz Gurda święci nowego księdza  
Włodzimierza Jastrzębia podczas wprowadzenia na funkcję 
proboszcza Skorzeszyc.

Ksiądz kanonik Włodzimierz Jastrząb został nowym 
pasterzem parafii świętej rozalii w Skorzeszycach. 

Uroczystości związane z objęciem przez niego tej funkcji 
obyły się 4 września.

Ksiądz Włodzimierz Jastrząb, urodził się w 1967 rok w Bu-
sku-Zdroju, pochodzi z parafii Stopnica. Absolwent buskiego 
liceum ogólnokształcącym. W 1986 roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach, święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1992 roku.

Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii św. Maksymiliana 
w Kielcach, później przez trzy lata pracował w Parafii Prze-
mienienia Pańskiego w Chmielniku, następnie Parafii św. Brata 
Alberta w Busku-Zdroju, po czym trafił do Parafii Matki Bożej 
Królowej Polski w Kielcach(kościół garnizonowy). Od 2003 
roku do chwili objęcia funkcji proboszcza Skorzeszyc był kape-
lanem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Rów-
nolegle pełnił obowiązki diecezjalnego duszpasterza służby 
zdrowia i moderatorem Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Die-
cezji Kieleckiej.

Ksiądz kanonik Włodzimierz Jastrząb funkcję proboszcza 
Skorzeszyc objął 29 czerwca, zaś 23 sierpnia otrzymał nomi-
nację na wicedziekana Dekanatu Daleszyckiego.

Poprzedni duszpasterz Skorzeszyc, ksiądz prałat Henryk 
Węgrzyn, przeszedł na emeryturę, ale jako rezydent nadal po-
zostaje w parafii św. Rozalii(był tu proboszczem przez 37 lat).

4 września z udziałem biskupa pomocniczego Diecezji Kie-
leckiej Kazimierza Gurdy odbyło się wprowadzenia księdza 
Włodzimierza Jastrzębia do parafii w Skorzeszycach. W uro-
czystościach wzięła udział kompania honorowa miejscowej 
straży pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych kilku 
gmin, kilkunastu księży oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Od niedawna Skorzeszyce mają także nowego wikariu-
sza – księdza Rafała Gudwańskiego. Jego poprzednik – An-
drzej Waligórski przeszedł do parafii świętego Antoniego  
w Kielcach.

Krzysztof Kołtun, dyrektor Szkoły 
Podsta wowej w radlinie pokazuje 
nowy piec. – Mam nadzieję że  
w przyszłym roku wymienimy także 
drugi awaryjny kocioł – mówi.

Kilkaset tysięcy złotych – to koszt 
remontów, które wykonano w cza-

sie wakacji w placówkach oświato-
wych gminy Górno. Najdroższa inwe-
stycja – wymiana pieców centralnego 
ogrzewania w Zespole Szkół w Bęcz-
kowie jeszcze trwa.

Kiedy uczniowie zażywali wakacyjnej 
laby robotnicy śpieszyli się by zdążyć 
przed pierwszym dzwonkiem. W Zespo-
le Szkół w Krajnie pomalowano korytarz 
na pierwszym piętrze oraz odnowiono 
dwie sale lekcyjne. Wykonany został 
remont bloku sportowego. W Szkole 
Podstawowej w Skorzeszycach kom-
pleksowy remont przeszła sala gimna-
styczna. Wykonano w niej wentylację, 
pomalowano ściany wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Położono płytki w salach od 
strony kuchni, naprawiony został dach 
i pomalowano korytarz na pierwszym 
piętrze. W Zespole Szkół w Woli Jacho-
wej pomalowano lamperie na poziomie 
przedszkola i biblioteki. W Zespole Szkół 
w Górnie są nowe lamperie na małej sali 
gimnastycznej odnowiono sale kompu-

terowe, toalety i szatnię. Pomalowano 
także ściany w holu i klatce schodowej. 
W Szkole Podstawowej w Leszczynach 
wyremontowano kraty w salach kompu-
terowych, pomalowano wszystkie para-
pety zewnętrzne oraz rynny. Odświeżo-
no szatnię i salę lekcyjną.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Ce   dzynie wykonano naprawy gwaran-
cyjne. W Szkole Podstawowej w Radlinie 
wymieniono oświetlenie w dwóch salach 
lekcyjnych, pomalowano świetlicę i dwie 
łazienki. Wymieniono także piec central-
nego ogrzewania. – Przy okazji powsta-
ła stacja uzdatniania, która zapobiega 
przed osadzaniem się kamienia w kotle 
– mówi Krzysztof Kołtun, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Radlinie. Wymiana 
pieca kosztowała 50 tysięcy złotych.

W Zespole Szkół w Bęczkowie poma-
lowany został dolny korytarz, trwa także 
generalny remont kotłowni w ramach 
którego wymienione zostaną oba piece. 
To najdroższy remont, kosztował będzie 
140 tysięcy złotych.

– Zarówno w Bęczkowie jak i Radlinie  

piece trzeba było bezzwłocznie wymie-
nić, gdyż uległy awarii, a ich napra-
wa była nieopłacalna – mówi Barbara  
Raczyńska kierownik Samorządowego  
Zespołu Obsługi Szkół w Górnie.

Setki tysięcy na remonty szkół

Mieszkańcy Skorzeszyc witają nowego proboszcza.


