
Mamy nowego 
przewodniczącego 
Władysław Kowalczyk, jest od 

15 października nowym prze  wod
niczącym Ra dy Gminy  
Górno.

Został powołany 
na tę funkcję pod-
czas nadzwyczajnej 
sesji, podczas której 
z funkcji od  woła  - 
ny został do  tych-
czasowy szef 
rady Grze   gorz 
Skiba.

Ślubowali  
i świętowali
31 adeptów szkoły podstawowej 

oraz 25 gimnazjalistów z Bęczko
wa zostało pasowanych na uczniów. 
W tym samym dniu życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odebrali na
uczyciele Zespołu Szkół w Bęczkowie.

Słowa roty złożone na sztandar szko-
ły wypowiedziało w sumie 56 uczniów. 
Następnie każdy z osobna został paso-
wany przez Elżbietę Kasperek, dyrektor 
Zespołu Szkół w Bęczkowie. 

– Życzymy wam wielu sukcesów, by 
ogrom wiedzy, którą wyniesiecie z mu-
rów tej szkoły jak najlepiej wam służył 
w przyszłym życiu – mówiła do pierw-
szoklasistów dyrektor Kasperek.

Po uroczystym ślubowaniu odbyła 
się część artystyczna. Słowa uznania 
i ży  czenia dalszych sukcesów w pra-
cy zawo  dowej i życiu osobistym z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej usłyszeli także 
nauczyciele. Z kwiatami przybył do nich 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno oraz 
Barbara Raczyńska, kierownik Samorzą-
dowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie.

Honorowa nagroda
Specjalne podziękowanie „Ofiarnym w regionie” otrzymało  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno za udział w akcji letniej 
„Krew Darem Życia 2012”

Specjalne podziękowanie „Ofiarnym w regionie” odbierają Grzegorz Skiba  
i Grzegorz Ciepiela.

W poczet uczniów Zespołu Szkół  
w Bęczkowie wstąpiło 56 osób.

To wyróżnienie nie tylko dla stowa
rzyszenia, ale dla wszystkich osób, 
które podczas minionych wakacji ho
norowo oddawały krew.

Władze Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 
wyróżniły gminy oraz organizacje poma-
gające w letniej akcji Krew Darem Życia. 
Specjalne podziękowania otrzymali ci, 
którzy przyczynili się do zachęcenia lu-

dzi by dzielili się tym bezcennym lekiem. 
Wśród wyróżnionych znalazło się Sto-
warzyszenie Przyjaciół Gminy Górno. 
Odebrali je z rąk Jerzego Stalmasińskie-
go, dyrektora  Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kiel-
cach, Grzegorz Ciepiele ze stowarzy-
szenia oraz Grzegorz Skiba, były prze-
wodniczący Rady Gminy Górno.

W związku z zamknięciem z powo
du budowy chodników od Leszczyn 
do Mąchocic inaczej kursują miejskie 
autobusy linii numer 10. Od 20 paź
dziernika zostanie za to wydłużona 
linia nr 106.

Trasa przejazdu „dziesiątki” wiedzie 
obecnie od ulicy Sandomierskiej przez 
Domaszowice, Wolę Kopcową, Mącho-
cice Dolne i dalej swoją trasą.

BY POMÓC MIESZKAŃCOM
W związku z utrudnieniami dla 

mieszkańców gminy, korzystających 
z komunikacji miejskiej, wójt Przemy-
sław Łyska wspólnie z radnym Aniołem 
udali się do prezydenta Kielc Wojcie  - 
cha Lubawskiego i rozmawiali w sprawie 

wpro  wadzenia zmian w kursach, które 
ułatwiłyby życie mieszkańców naszej  
gminy.

Z WIZYTĄ U PREZYDENTA
– Uzgodniliśmy z prezydentem Kielc, 

że autobusy linii 106, które obecnie koń-
czą kurs przy zalewie w Cedzynie będą 
dojeżdżały do Leszczyn – informuje  
wójt Łysak. 

Podczas spotkania rozmawiano także 
o możliwościach wspólnego zagospoda-
rowania zbiornika w Cedzynie oraz o no-
wych zasadach gospodarowania odpa-
dami, które zaczną obowiązywać w lipcu 
przyszłego roku. Więcej o przebudowie 
drogi z Leszczyn do granicy gminy.

Uwaga pasażerowie i kierowcy
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Oddajemy honorowo!
Specjalne podziękowanie „Ofiar  n -

ym w regionie” otrzymało Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gminy Górno za 
udział w akcji letniej „Krew Darem Ży-
cia 2012”. To wyróżnienie dla wszyst-
kich osób, które podczas minionych 
wakacji honorowo oddawały krew.

Jak co roku władze Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach wyróżniły gminy 
oraz organizacje pomagające w orga-
nizacji letniej akcji Krew Darem Życia. 
Specjalne podziękowania otrzymali 
ci, którzy przyczynili się do zachę-
cenia ludzi by dzielili się tym bezcen-
nym lekiem. Specjalne wyróżnienie 
złożono na ręce władz gminy Straw-
czyn, której mieszkańcy już od kilku 
lat przodują w ilości oddawanej krwi. 
Podziękowanie otrzymało także Sto-
warzyszenie Przyjaciół Gminy Górno. 
Odebrali je z rąk Jerzego Stalmasiń-
skiego, dyrektora  Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach, Grzegorz Ciepiele ze 
stowarzyszenia oraz Grzegorz Skiba, 
przewodniczący Rady Gminy Górno.

Akcję zbiórki krwi organizujemy 
wspólnie z centrum krwiodawstwa 
i gminą Górno od czterech lat kiedy 
powstało nasze stowarzyszenie. Naj-
częściej przy okazji różnego rodzaju 
gminnych imprez. W tym roku miesz-
kańcy gminy Górno oddali ponad 50 
litrów krwi – mówi Grzegorz Ciepiela 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 
Górno. – Nie udało by się uzyskać 
nam takiego wyniku gdyby nie pomoc 
władz gminy, za co serdecznie dzię-
kuję – zaznacz Ciepiela.

Chóralnie śpiewali  
na Świętym Krzyżu
VI Powiatowy Przegląd Zespołów 

Chóralnych odbył się w klasztorze na 
Świętym Krzyżu. Nie mogło w nim 
zabraknąć oczywiście reprezentan-
tów naszej gminy.

Kolejna edycja imprezy organizo-
wanej przez Ojców Oblatów oraz wła-
dze powiatu kieleckiego odbyła się 
7 października. Z roku na rok bierze 
w niej udział coraz więcej wykonaw-
ców, wyższy także jest poziom wyko-
nywanych utworów.

W tym roku w przeglądzie wzięło 
udział kilkanaście chórów i zespołów 
wokalnych – łącznie ponad dwustu 
wykonawców z całego powiatu kie-
leckiego. Każdy zespół wykonał po 
trzy pieśni: jedną o tematyce religijnej 
i dwie dowolnej. Podczas takiej impre-
zy nie mogło oczywiście zabraknąć 
reprezentantów naszej gminy. Byli to: 
Chór Parafialny z Leszczyn oraz Ze-
spół Śpiewaczy „Górnianecki”.

Warto dodać, że w tym roku wy-
stęp dla naszych zespołów był wyjąt-
kowo stresujący. „Górnianecki” zaraz 
po udziale w przeglądzie na Świętym 
Krzyży spieszyły na występ podczas 
pikniku z okazji otwarcia Domu Kultury 
w Krajnie. To była pracowita niedziela.

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno
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Urząd Gminy w Górnie,  
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Przygotowanie materiałów:  
Artur Pedryc, UG w Górnie
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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. 

Rozpoczęła się budowa chodników i odwodnień przy trasie nr 745 w Leszczynach. 
Droga została zamknięta dla ruchu. Zakaz nie dotyczy tylko pojazdów budowy  
i mieszkańców.

Będzie bezpieczniej

Spore utrudnienia czekają kierow
ców poruszających się trasą woje
wódzką w Leszczynach. Droga z po
wodu przebudowy została zamknięta 
na odcinku od skrzyżowania z drogą 
do Bęczkowa od granicy z gminą Ma
słów. Inaczej także kursują miejskie 
autobusy.

Zakaz nie obowiązuje tylko dla pojaz-
dów budowy oraz mieszkańców pose-
sji do których nie da się dojechać inną  
drogą.

Drogowcy na przebudowywanym od-
cinku pojawili się 3 października. Pow-
stanie odwodnienie jezdni, droga zo-
stanie wzmocniona, położony zostanie 
nowy asfalt, wzdłuż jezdni powstaną 
chodniki. Oprócz tego zakład energe-
tyczny na własny koszt wykona prze-
budowę sieci elektrycznej biegnącej 
wzdłuż trasy wojewódzkiej. – Dzięki 
temu słupy nie będą stały w chodniku, 
będą z dala od jezdni co wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa poruszających 
się tą drogą – mówi Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno. 

Do połowy sierpnia przyszłego roku 
wyremontowany zostanie odcinek trasy 
od granicy z gminą Masłów do pleba-
nii w Leszczynach. Do końca tego roku 
drogowcy mają wykonać modernizację 
fragmentu od skrzyżowania z drogą do 
Bęczkowa do Mąchocic. Modernizacja 
dalszej części ruszy w przyszłym roku.

– To bardzo ważny, potrzebny i ocze-
kiwany od ponad 20 lat remont – mówi 
Przemysław Łysak, wójt Górna. Niestety 
nie da się przebudować drogi tak by nie 
niosło to za sobą utrudnień dla miesz-
kańców i kierowców. Proszę wszystkich 
o cierpliwość. W przyszłym roku bę-

dziemy komfortowo i bezpiecznie mogli 
się poruszać tym odcinkiem trasy wo-
jewódzkiej. Na teren gminy przekazane 
zostaje prawie trzy miliony złotych z cze-
go z gminnej kasy dołożyliśmy zaledwie 
50 tysięcy – mówi wójt Łysak.

Doprowadzenie do przebudowy kosz-
towało sporo zachodu władze naszej 
gminy. Członek zarządu województwa 
świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak odpo-
wiedzialny za drogi stwierdził w jednym 
z wywiadów, że był wręcz nachodzony 
w tej sprawie przez wójta Łysaka.

– Wspólnie z byłym przewodniczą-
cym rady gminy i radnym Stanisławem 
Aniołem pracowaliśmy nad tą inwestycją 
półtora roku. Serdecznie dziękuję panu 
Maćkowiakowi, że dał się w tej spra-
wie nachodzić, a ja mam satysfakcję, 
że wychodziliśmy tę drogę – stwierdza  
wójt Łysak.
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Nagroda za bohaterstwo

Grzegorz Skiba, były przewodniczący Rady Gminy Górno składa gratulacje  
policjantom, którzy uratowali tonącego siedemnastolatka.

Gdyby nie oni siedemnastolatek 
pływający latem w zalewie w Ce

dzynie dziś by nie żył. – Nie czuje
my się bohaterami. Wykonywaliśmy 
swoje obowiązki – mówią policjanci 
Tomasz Bielawski i Zbigniew Mu
siał. Obaj odebrali podziękowania od 
władz gminy Górno.

Upalny dzień minionego lata. Nad za-
lewem w Cedzynie tłum ludzi spragnio-
nych nie tylko słonecznych kąpieli. Star-
szy sierżant Zbigniew Musiał i starszy 
sierżant Tomasz Bielawski pełnią służbę 
nad zbiornikiem. Patrolują akwen pływa-
jąc po nim łodzią motorową. Wśród wypo-
czywających nad zalewem od strony Woli 
Kopcowej jest 17-letni chłopak. Wchodzi 
do wody i płynie na przeciwległy brzeg. 

CHWILE GROZY
– W pewnym momencie zauwa-

żyliśmy, że chłopak zniknął pod po-
wierzchnią, był około dwadzieścia me-
trów od brzegu – wspomina starszy 
sierżant Tomasz Bielawski. – Natych-
miast ruszyliśmy łodzią w jego kie-
runku. Gdy już dopływaliśmy starszy  
sierżant Zbigniew Musiał wyskoczył 
z łodzi i wykorzystując chwyt ratowniczy 
odholował tonącego na brzeg. W tym 
czasie ja łodzią dobiłem do brzegu we-
zwałem pogotowie i udzieliłem chłopcu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Był 
przytomny jednak miał problemy z oddy-
chaniem, dlatego karetka zabrała go do 
szpitala – opowiada Bielawski.

Jak wynika z ustaleń policji siedem-
nastolatek chciał przepłynąć z jednego 
brzegu zbiornika na drugi, ale zabrakło 

mu siły. Zachłysnął się wodą i zaczął to-
nąć. Miał szczęście, że pomoc przyszła 
w porę. 

NASI BOHATEROWIE
Kim są ludzie którzy go uratowali? 
Starszy sierżant Tomasz Bielawski 

ma 27 lat, jest żonaty. W policji słu-
ży od siedmiu lat. Na co dzień pracuje 
w wydziale patrolowo-wywiadowczym 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 
Posiada kurs ratownika wodnego i ra-
townika medycznego.

Starszy sierżant Zbigniew Musiał 
ma 28 lat, jest kawalerem, w policji 
służy od sześciu lat. Na co dzień pra-
cuje w III Komisariacie Komendy Miej-
skiej Policji w Kielcach. Ukończył kurs 
ratownika wodnego oraz ratownika  
medycznego.

WYKONYWALI OBOWIĄZKI
Mimo iż uratowali ludzkie życie obaj 

twierdzą, że nie czują się bohatera-
mi. – Wykonywaliśmy swoje obowiązki 
służbowe, wykonywaliśmy swoją pracę 
– zgodnie stwierdzają. Mimo to zostali 
zaproszeni na wrześniową sesję Rady 
Gminy Góro podczas której wójt Prze-
mysław Łysak i przewodniczący rady 
Grzegorz Skiba złożyli podziękowania 
mundurowym za bohaterski czyn i wrę-
czyli im symboliczne upominki.

– Dziękuję za to docenienie. To waż-
ny gest i wielka zachęta dla tych mło-
dych ludzi, którzy wchodzą w zawód 
policjanta – mówił przybyły także na 
sesję starszy aspirant Marek Malecki, 
zastępca naczelnika wydziału prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Spore kwoty udało się zdobyć na 
przykład z Unii Europejskiej naszym 
urzędnikom, nauczycielom oraz lo
kalnym stowarzyszeniom. Za sumę 
ponad 4 milionów złotych powstają 
drogi, chodniki, dzieci mają zajęcia 
pozalekcyjne.

Sprawdziliśmy co konkretnie jest re-
alizowane w naszej gminie za pieniądze 
z Unii Europejskiej, od samorządu woje-
wództwa czy innych instytucji.
•  Budowa chodników i modernizacja linii 

oświetleniowej w Leszczynach – inwe-
stycja warta 3 miliony złotych finanso-
wana jest przez samorząd wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

•  „Dojazdówka” do pól między Bęczko-
wem, a Podmąchocicami – inwestycja 
warta 20 tysięcy realizowana za pie-
niądze z urzędu marszałkowskiego. 

•  Kursy kulinarne dla Kół Gospodyń Wiej-
skich – za 20 tys. zł z Unii Europejskiej.

•  Wyposażenie świetlicy w Leszczynach 
– za 20 tysięcy zł z Unii Europejskiej.

•  Wykonanie ścieżki zdrowia w Woli Ja-
chowej i Bęczkowie – za 25 tysięcy 
z Unii Europejskiej.

•  Aktywne mieszkanki Leszczyn – pro-
jekt szkoleń dla Kół Gospodyń wiej-
skich – za 25 tysięcy zł z Unii Euro-
pejskiej.

•  Uczymy się przez całe życie – program 
szkoleń dla Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Jachowej – za 20 tysięcy z Unii 
Europejskiej.

•  „Tradycje do integracji”, program szko-
lenia, zakupu strojów itp. dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Krajnie – za  
25 tys. zł z Unii Europejskiej.

•  „Mała Szkoła Welka Szansa” – zajęcia 
pozalekcyjne i doposażenie Zespołu 
Szkół w Górnie – 250 tys. zł z Unii Eu-
ropejskiej.

•  „Nauka naszą przyszłością...” – zajęcia 
pozalekcyjne i doposażenie Zespo-
łu Szkół w Bczkowie – za 200 tys. zł 
z Unii Europejskiej.

•  „Inwestujemy w naszą wiedzę”. Pro-

gram szkoleń dla osób powyżej  
50 roku życia realizowany przez Ze-
spół Szkół w Bęczkowie – za 40 tysię-
cy zł z Unii Europejskiej.

•  „Cedzyńska Akademia Umiejętności”. 
Program szkoleń dla osób powyżej  
50 roku życia, realizowany przez Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Cedzy-
nie – za 40 tys. zł z Unii Europejskiej.

•  „Uczymy się dla lepszej przyszłości”, 
program zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów i doposażenie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Cedzynie.

•  „Aktywizacja zawodowa dla bezrobot-
nych” program szkoleń realizowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej – za 215 tys. zł z Unii Euro
pejskiej.

•  „Świętokrzyscy liderzy administracji – 
nowa jakość dla mieszkańców” – pro-
gram doposażenie urzędu gminy, po-
prawa warunków pracy, szkolenia dla 
pracowników – za 400 tys. zł z Unii 
Europejskiej.

Płynie do nas strumień pieniędzy
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Krajno według Kreta

Jarosław Kret podczas kręcenia programu o województwie 
świętokrzyskim z ośrodka Sabat w KrajnieZagórzu.

Znany prezenter telewizyjny realizował swój program 
w naszej gminie. Dzięki niemu o parku miniatur 

w ośrodku Sabat dowiedziała się cała Polska.
Jarosław Kret, znany prezenter prognozy pogody od nie-

dawna ma własny program na antenie TVP Info – „Polska 
według Kreta”. Pokazywane są w nim ciekawe zakątki naszej 
ojczyzny, miejsca które warto zobaczyć, zwiedzić, o których 
istnieniu powinien wiedzieć każdy Polak.

PROPOZYCJA  
NIE DO ODRZUCENIA
We wrześniu ekipa telewizyjna wraz z Jarosławem Kretem 

zjawiła się w Kraj  nie-Zagórzu, a dokładniej mówiąc w ośrodku 
Sabat, gdzie od niedawna funkcjonuje park miniatur. 

– Dostałem telefon z telewizji. Usłyszałem, że chcą zrobić 
odcinek o województwie świętokrzyskim i że chcą go zrealizo-
wać właśnie u mnie – mówi Zenon Dańda, właściciel ośrodka 
Sabat w Krajnie. – Przyjąłem propozycję, bo uważam, że jest 
to świetna reklama dla naszego parku miniatur. Program emi-
towany jest w telewizji ogólnopolskiej i na dodatek w bardzo 
dobrym czasie antenowym jakim jest niedzielny poranek – do-
daje Dańda.

CZY TO PAN KRET?
30 września kilka minut po godzinie 13 rozpoczęły się zdję-

cia w Alei Miniatur w Krajnie-Zagórzu. – Jak na miniatury to 
całkiem spore budowle – zauważył Jarosław Kret spogląda-
jąc na replikę Placu świętego Piotra. Po trwających blisko pół 
godziny próbach zaczęto nagrywać pierwsze ujęcia. Znany 
prezenter z typową dla siebie lekkością i poczuciem humo-
ru opowiadał o kolejnych budowlach które można zobaczyć 
w Krajnie.

Ekipa telewizyjna wzbudzała spore zainteresowanie wśród 
zwiedzających park miniatur turystów. – Czy to jest pan Kret 
z telewizji? – pytała jedna z kobiet. – Naprawdę? – dopyty-
wała z niedowierzaniem, gdy usłyszała odpowiedź twierdzącą. 
Wiele osób chciało wykonać sobie ze znanym prezenterem 
pamiątkowe zdjęcie i wielu osobom się to udało. W prze-
rwach między kolejnymi ujęciami prezenter chętnie pozował do 
wspólnych fotografii.

EFEKTY PROGRAMU
Trwający prawie pół godziny program Polska według Kreta 

z Krajna został wyemitowany na antenie TVP Info w niedzielny 
poranek 7 października. Pokazany w nim został nie tylko park 

miniatur, ale także park linowy i cały ośrodek Sabat. Na efek-
ty programu nie trzeba było długo czekać. – Już odebrałem 
kilka telefonów od znajomych z Warszawy, którzy gratulowali 
że mamy takie fajne miejsce w gminie jak park miniatur – poin-
formował kilka godzin po emisji programu Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno.

W imieniu władz gminy ekipę telewizyjną przywitał  
Grzegorz Skiba, były przewodniczący Rady Gminy Górno.

Władysław Kowalczyk jest od 15 października  
przewodniczącym Rady Gminy Górno.

Władysław Kowalczyk jest od 15 października nowym 
przewodniczącym Rady Gminy Górno.  – Najważniej

szym celem jaki sobie stawiam jest zjednoczenie radnych 
w działaniu na rzecz dobra gminy – informuje.

15 października na nadzwyczajnej sesji radni stosunkiem 
głosów 8 do 7 odwołali dotychczasowego przewodniczącego 
Rady Gminy Górno Grzegorza Skibę. Na tym samym posie-
dzeniu wybrali jego następcę. Został nim najstarszy z radnych, 
63 letni Władysław Kowalczyk, reprezentujący mieszkańców 
okręgu Skorzeszyce.

Pytany o to jaki cel sobie wyznaczył odpowiada:
– Na ostatniej sesji rada wyraźnie się podzieliła. Chciałbym 

doprowadzić do zjednoczenia radnych w działaniu na rzecz 
dobra gminy. Zawsze przyjmowałem zasadę, że zgoda buduje, 
a niezgoda rujnuje – stwierdza Kowalczyk.

Funkcje wiceprzewodniczących rady nadal piastują: Aneta 
Dudzik i Jan Zielonka.

Przypomnijmy, że jest to już trzecia zmiana na stanowisku 
przewodniczącego Rady Gminy Górno w tej kadencji, czyli od 
listopada 2010 r. 

Mamy nowego przewodniczącego
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Mamy Dom Kultury

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno częstowało  
wszystkich kiełbaskami z grilla.

Świętokrzyską gwarę w zabawnych scenkach przypomnieli 
uczniowie Zespołu Szkół w Krajnie.

Dom Kultury poświęcił ksiądz Leszek Sztandera.

Przecięcia wstęgi dokonali m.in. władze gminy Górno, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, parlamentarzyści: Marzena Okła
Drewnowicz, Jan Cedzyński i Lucjan Pietrzczyk oraz radni powiatowi.

Prace budowlane trwały ponad rok. Kosztowały prze
szło milion złotych z czego 500 tysięcy dostaliśmy 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 7 października 
nadszedł moment na który wszyscy czekali. Uroczyście 
został otworzony Dom Kultury w Krajnie. To pierwsza 
taka placówka w naszej gminie.

W obecności świętokrzyskich parlamentarzystów, samorzą-
dowców, władz gminy Górno oraz licznie przybyłych miesz-
kańców w niedziele 7 października uroczyście otwarto Dom 
Kultury w Krajnie. Przebudowany budynek po domu pomocy 
społecznej poświęcił proboszcz miejscowej parafii ks. kanonik 
Leszek Sztandera. Po symbolicznym przecięciu wstęgi wszy-
scy mogli zwiedzić oddany do użytku gmach.

Podczas części artystycznej na scenie zaprezentowali się 
starsi uczniowie Zespołu Szkół w Krajnie. Zaprosili do wysłu-
chania kilku pogwarek świętokrzyskich. „Do godania gwaro za-
chencieły nauczycielki – panie Sylwia Sowińska i Agnieszka 
Machocka. Piekno łoprawe muzyczno łopracowała pani Alicja 
Młynarczyk, a nad strono technicno występu cuwoł pan Marek 
Woźniak”. Młodsze dzieciaki z klasy III pod opieką wychowaw-
czyni p. Haliny Bujnowskiej przedstawiły widowiskowy taniec 
czarownic.

Skecze oraz krótkie formy humorystyczno – satyryczne au-
torstwa pani Haliny Kalety przedstawiły panie z KGW w Lesz-
czynach tworzące kabaret „Są gorsi”, zaś wiersze ludowych 
poetów Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków deklamowały 
członkinie KGW w Krajnie panie Teresa Filipczak i Marianna 
Majchrzak. Na ludową nutę zagrali i zaśpiewali „Bęczkowianie” 
oraz „Górnianecki”. 

Przez cały czas trwania uroczystości Stowarzyszenie Przy-
jaciół Gminy Górno częstowało chętnych kiełbaskami z grilla, 
zaś panie ze Stowarzyszenia Agroturystów „Łysica” wraz z Ko-
łem Gospodyń Wiejskich z Krajna wydawały przygotowane 
przez siebie smakowite ciasta oraz pyszną grochówkę dzieła 
Anny Szlufik i Ewy Siudajewskiej z Bęczkowa.

Pełen atrakcji dzień zakończyła wspólna zabawa na powie-
trzu. Do tańca skocznie przygrywał zespół „Sukces”.

Niedzielna uroczystość nie byłaby tak udana, gdyby nie jej 
liczni sponsorzy. Serdecznie dziękujemy za pomoc Małgorza-
cie Szewczyk – Ziach, Darii Szczepanek, Katarzynie Dziekań-
skiej, Małgorzacie Gębskiej-Lisowskiej, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie, Starostwu 
Powiatowemu, Hurtowni RR Kielce, Zakładom Mięsnym JBB, 
Zakładom Mięsnym Hawed, Renacie Zimoch Cersanit Kielce, 
Zenonowi Dańda Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, Ja-
kubowi i Danucie Grzegorczyk, Krzysztofowi Jawor, Teresie 
i Tomaszowi Szlufik, Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Górno, 
Stowarzyszeniu Agroturystów „Łysica”, Kołu Gospodyń Wiej-
skich w Krajnie.                                                 /Arp/, /J.S./
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Kucharka prezydenta

Panie Ewa Siudajewska prezentuje „Drągoły – czyli pierogi  
z bobem”.

Na co dzień gotuje dla uczniów z Bęczkowa. Jednak jej 
potrawę – „Drągoły – czyli  pierogi z bobem” docenił 

sam prezydent Polski Bronisław Komorowski. 
Z zawodu jest kucharką, każdego dnia przygotowuje setki 

posiłków w szkolnej stołówce. W wolnych chwilach zgłębia hi-
storię naszego regionu. 

OD GWARY PO KULINARIA
– Interesuję się kulturą świętokrzyską z czego najważniej-

szy jest język, potem piosenka i taniec. Gotowanie to rzecz 
poboczna – stwierdza Ewa Siudajewska.

Pani Ewa biegle mówi gwarą. – Zapisuję ją w godkach, opo-
wiadaniach, wierszach i balladach – mówi o swojej pasji.

Choć twierdzi, że gotowanie i kulinarna przeszłość naszego 
regionu to mniej istotna rzecz w jej zainteresowaniach, to nie 
ukrywa, że ma około 60 przepisów na tradycyjne świętokrzyskie 
dania. Większość z nich nie występuje już na na  szych stołach. – 
To potrawy smaczne i proste, nie wymagające wielu składników, 
a przy tym smaczne i zdrowe – informuje.

Wśród nich są „Drągoły – czyli pierogi z bobem”. To dzięki 
nim pani Ewa zyskała w gminie miano kucharki prezydenta i nie 
chodzi tu o prezydenta Kielc czy innego miasta, lecz o prezy-
denta Rzeczypospolitej Polski Bronisława Komorowskiego.

HISTORIA DRĄGOłÓW
Jak do tego doszło? „Kariera” Drągołów rozpoczęła się 

w 2008 roku, kiedy odbył się Pierwszy Powiatowy Przegląd 
Potraw Regionalnych. Pierogi z bobem wykonane przez panią 
Ewę zajęły pierwsze miejsce.

– Postanowiłam ją zgłosić do konkursu bo jest to stara po-
trawa nie występująca już od dłuższego czasu na naszych sto-
łach. Jest smaczna nie obciąża organizmu daje dużo energii 
a przy tym jest bardzo tania. Niestety została wyparta przez 
pierogi z mięsem, kapustą i grzybami, czy serem. Dlatego po-
stanowiła ją ponownie wypromować – mówi Ewa Siudajewska.

Przewodniczącym jury w powiatowych konkursach kulinar-
nych jest Mirosław Ciołak, szef kuchni hotelu Tęczowy Młyn, 
który zwycięskie potrawy wprowadza do karty dań hotelowej 
restauracji.

ZJADł I CHWALIł
Na tegoroczne targi zbrojeniowe organizowane przez Tar-

gi Kielce przyjechał prezydent Polski Bronisłwa Komorowski. 
Stołował się w hotelu Tęczowy Młyn, znajdującym się w bez-
pośrednim sąsiedztwie ośrodka wystawienniczego. Z długiej 
listy dań zaproponowanej przez szefa kuchni specjalnie dla 
głowy państwa prezydent poprosił o przyrządzenie dla niego 
właśnie „Drągołów”.

Jak informowali później pracownicy kancelarii prezydenta, 
Bronisław Komorowski zjadł i bardzo chwalił pierogi z bobem 
za nietuzinkowy smak.

Gdy dowiedzieli się o tym znajomi pani Ewy, w żartach za-
częli na nią mówić „kucharka prezydenta”. Dziś w ten sposób 
mówią o niej niemal wszyscy w gminie.

– Cieszę się, że danie które chciałam ocalić przed zapo-
mnieniem smakowało panu prezydentowi. Słowa uznania i po-

Składniki: 1 kg mąki, 2 jajka, 1 kg bobu, jedna duża ce-
bula, 0,5 l oleju, pieprz, sól, nać kopru lub pietruszki, ząbek 
czosnku.

Farsz: Ugotowany bób i czosnek przekręcić w maszynce. 
Zrumienić na oleju cebulę. Do masy wlać połowę przegoto-
wanego tłuszczu, dodać pieprz i sól. Wymieszać dokładnie.

Wykonanie: Z mąki, jajek i wody wy  robić ciasto na piero-
gi. Rozwałkować na małe krążki. Na nie włożyć farsz i olepić 
pierogi. Gdy będą gotowe włożyć na gotującą osoloną wodę 
i gotować aż ciasto zmięknie. Ugotowane pierogi ułożyć na 
półmisku, okrasić tłuszczem i posypać posiekaną zieleniną. 
Podawać na gorąco lub zimno. Smacznego.

Przepis na „Drągoły”

Jak dostać dotację na działalność 
gospodarczą ze Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania – Wokół ły
sej Góry”? Odpowiedź na to pytanie 
będzie można poznać podczas spo
tkania 24 października.

W związku ze zbliżającym się ogło-
szeniem naboru o przyznanie pomocy na 
operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” oraz Różnicowa-
nie w kierunku działalności nierolniczej 
w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 Zarząd Stowarzyszenia 
„Lokalnej Grupy Działania – Wokół Łysej 
Góry” pragnie zaprosić do udziału w spo-
tkaniu informacyjnym, które odbędzie się 
24 października(środa) o godz. 13 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Górno.

Jak zdobyć unijne pieniądze?

dziękowania należą się jednak panu Mirosławowi Ciołakowi, 
kucharzowi hotelu Tęczowy Młyn. To on promuje tradycyjne 
świętokrzyskie potrawy wprowadzając je do karty dań hotelo-
wej restauracji. Gdyby nie on pan prezydent prawdopodobnie 
nigdy by nie usłyszął o Drągołach i nie spróbował ich – stwier-
dza Ewa Siudajewska.
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Za unijne pieniądze

Zwieńczeniem projektu unijnego była biesiada na której panie z kół gospodyń 
wiejskich mogły wykazać się zdobytą wiedzą.

W ramach projektu kupiono sprzęt 
sportowy do świetlicy w Leszczynach.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich  
brały udział w warsztatach kulinarnych 
i florystycznych.

Zorganizowanie warsztatów kulinar
nych i florystycznych dla pań z kół 

gospodyń wiejskich oraz wyposaże
nie świetlicy wiejskiej. Wszystko to 
udało się między innymi  zrobić dzięki 
projektom złożonym przez Ochotni
czą Straż Pożarną w Leszczynach.

Zapewnienie miejsca spotkań i wy-
poczynku dla mieszkańców Leszczyn 
poprzez wyposażenie i udostępnie-
nie świetlicy wiejskiej oraz umożliwie-
nie kultywowania lokalnych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów, języka regio-
nalnego, zachowanie dziedzictwa kul-
turowego poprzez wyposażenie Kół 
Gospodyń Wiejskich, organizacja warsz-
tatów umożliwiających zdobycie wiedzy 
z zakresu florystyki i przyrządzania lo-
kalnych potraw, to najważniejsze cele 
realizowanych dzięki dofinansowaniu 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 projektów zło-
żonych przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Leszczynach oraz Gminę Górno.

Głównymi zadaniami w projektach jest 
zakup sprzętu niezbędnego do właściwej 
organizacji aktywnego trybu życia miesz-
kanek i mieszkańców z gminy Górno, 
bezpośrednio angażujących się w życie 
społeczne w swoich miejscowościach. 
Zakupiony w ramach zadań sprzęt AGD 
usprawni funkcjonowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich z Leszczyn, Kraj  na i Woli Ja-
chowej. Zakupione do świetlicy wiejskiej 
w Leszczynach wyposażenie poprawi ja-
kość życia mieszkańców tej miejscowo-
ści. Dzięki projektowi stworzono miejsce, 
gdzie będą mogły odbywać się integra-
cyjne spotkania wiejskie, szkolenia i inne 
wydarzenia lokalne rozwijające ofertę 
ciekawego spędzenia wolnego czasu. 
Zainstalowanie w budynku świetlicy bez-
przewodowego Internetu radiowego po-
zwoli na stworzenie ogólnodostępnych 
stanowisk komputerowych.

Przeprowadzone warsztaty kulinarne 
i florystyczne bezsprzecznie przyczy-
niły się do podniesienia wiedzy i umie-
jętności członkiń kół. Prawdziwym eg-
zaminem dla nich było przygotowanie 
i serwowanie poczęstunku w trakcie za-
planowanej w projekcie gminnym biesia-
dy, która odbyła się w Leszczynach 16 
września. Zgromadzonym na dużej sali 
świetlicy, wśród których znaleźli się sta-
rosta kielecki Zdzisław Wrzałka, władze 

gminy Górno i zarządu OSP w Leszczy-
nach, prezes Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” 
Anna Łubek jak również radni powiato-
wi i goście z Chmielnika, uczestnikom 
wydarzenia integracyjnego, gospodynie 
serwowały przepyszny, tradycyjny pol-
ski żur, faszerowane kurczaki, pieczone 
mięsa, sałatki i ciasta. Stoły udekorowa-
ne zostały kompozycjami kwiatowymi 
wykonanymi na warsztatach podczas 
spotkań z florystką. 

Dodatkową atrakcją przygotowa-
ną przez organizatorów, były zawody 
w teni sa stołowego i piłkarzyki roze-
grane na nowo zakupionym z projektu 
sprzęcie spor  towym. Zdecydowanym 
faworytem okazała się tu drużyna Sta-
rostwa Powiatowego w składzie: staro-
sta Zdzisław Wrzałka i z-ca naczelnika 
wydziału komunikacji Grzegorz Skiba, 
która to rozgromiła drużynę reprezento-
waną przez wójta gminy Górno Przemy-
sława Łysaka i prezesa OSP w Leszczy-
nach Piotra Gila. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć wy-
śmienitej oprawy muzycznej. Wszyscy 
zgodnie śpiewali i przytupywali z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Bęczkowianie” jak 
też z Zespołem Śpiewaczym „Górnia-
necki”. Gościnnie wystąpiła także gru-
pa „Źródło Sanicy” z zaprzyjaźnionego 
z gminą Górno Chmielnika. Swoje ske-
cze i krótkie anegdoty przedstawił ka-

baret „Są gorsi” z KGW w Leszczynach 
a wiersze ludowych poetów Rozalii i Woj-
ciecha Grzegorczyków odczytały panie 
z KGW z Krajna. Wspaniałą, niedzielną, 
integracyjną zabawę zakończyły tańce 
przy muzyce formacji „Twist” z Kielc.

Biesiadę poprzedzała całodzienna 
zbiórka krwi i rejestracja dawców szpiku 
zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Górno przy współpra-
cy ze Szkołą Podstawową w Leszczy-
nach i Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 

J.S.

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
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Szansa dla uczniów!

Hanna Pióro, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Górnie 
inauguruje projekt Mała szkoła – wielka szansa”

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, tablice interaktywne, 
programy komputerowe, wszystko to zyska Szkoła 

Podstawowa w Górnie dzięki projektowi „Mała szkoła wiel
ka szansa”. Wyjazdy do centrum nauki, zajęcia wyrównaw
cze, koła zainteresowań – te atrakcje czekają na uczniów 
Zespołu Szkół w Bęczkowie w ramach projektu „NAUKA 
– NASZĄ PRZYSZłOŚCIĄ. Dorównajmy najlepszym!” 

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Górnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Górnie, 
realizują  projekt pod nazwą „Mała szkoła wielka szansa”. Jest 
on finansowany ze środków UE w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Pod-
działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”. Projekt zakłada realizację wielu  
działań wspierających szeroko pojęty rozwój uczniów, w tym 
ich zainteresowania. Zostały zaplanowane  min. dodatkowe  
zajęcia z języka angielskiego, zajęcia teatralne w języku an-
gielskim, zajęcia z matematyki, przedmiotów humanistycznych, 
warsztaty psychologiczne, zajęcia zwiększające efektywność 
uczenia się przybliżą dzieciom skuteczne i efektywne metody 
uczenia się, zajęcia logopedyczne usprawnią procesy komuni-
kacyjne czy rozwijające zainteresowania naukowo-techniczne. 
Dzieci będą uczestniczyć również w „Spotkaniach z kulturą”. 

Szkoła wzbogaci swoją bazę dydaktyczną w kolejne tablice 
interaktywne, system do testowania wiedzy uczniów, sprzęt ra-
diowy, książki, programy multimedialne i wiele innych.

W dniu 27 września odbyła się uroczysta inauguracja pro-
jektu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy 
Górno – Przemysław Łysak, który zaznaczył iż najważniejsze 
jest to, że ćwierć miliona złotych z zewnątrz zostanie spożyt-
kowana dla dzieci. Przybyli także radni Gminy Górno,  przed-
stawiciele społeczności lokalnej z sołtysami naszej miejsco-
wości, przewodnicząca Rady Rodziców,  licznie zgromadzeni 
rodzice oraz uczniowie  szkoły i nauczyciele, kadra projektu. 
Wicedyrektor szkoły Hanna Pióro przedstawiła zebranym zało-
żenia projektu. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny 

przeplatany prezentacjami multimedialnymi na temat patrona. 
Projekt otwiera przed uczniami duże możliwości poszerze-

nia  swoich zainteresowań, rozwoju. Pani Hanna Pióro życzy-
ła uczniom, aby  realizacja projektu była dla uczniów owocna 
i przyniosła im wiele satysfakcji.

„NAUKA –  NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ. Dorównajmy najlep-
szym!” to projekt realizowany w Zespole Szkół w Bęczkowie, 
którego celem jest rozwój kluczowych umiejętności edukacyj-
nych u uzdolnionych uczniów, wyeliminowanie braków eduka-
cyjnych oraz wspomaganie w planowaniu drogi edukacyjno 
– zawodowej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 
zajęcia tematyczne dostosowane do poziomu uczniów. Wśród 
nich prowadzone będą następujące koła:  języka angielskiego, 
języka niemieckiego, zdolnego matematyka, zdolnego humani-
sty, zdolnego przyrodnika,  informatyczne, a także zajęcia wy-
równawcze z matematyki i języka polskiego. Ponadto zostanie 
przeprowadzony cykl zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z za-
kresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla gimnazjum.

Zajęcia podzielone będą na część wykładową i warsztato-
wą. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy edukacyjne, m.in. do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, redakcji gazety w Kiel-
cach oraz miejsc pracy. Wszystkie zajęcia są darmowe!

Anna Witecka, /Arp/

Obsługi komputera, korzystania z internetu, poczty 
elek  tronicznej, programów biurowych a także prowa

dzenia własnej działalności gospodarczej – tego można 
się nauczyć w Cedzyńskiej Akademii Umiejętności. Wkrót
ce podobne zajęcia zostaną zorganizowane w Bęczkowie.

Cedzyńska Akademia Umiejętności to projekt unijny realizo-
wany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie. Skiero-
wany jest do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 50 roku 
życia. Biorą w nim udział 24 osoby, które uczą się podstaw za-
kładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz 
poznają nowoczesne technologie informatyczne. Zajęcia są bez-
płatne. Szkoła na ich prowadzenia dostała ponad 40 tys. zł z Unii 
Europejskiej. Kierownikiem projektu jest Małgorzata Maciocha.

Od 5 listopada szansę na udział w podobnych zajęciach 
będą mieli bezrobotni mieszkańcy Bęczkowa zwłaszcza ci 
w wieku powyżej 50 roku życia. W ramach projektu realizo-
wanego przez Zespół Szkół w Bęczkowie odbędą się zajęcia 

z języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia komputerowe 
oraz szkolenie z alternatywnych źródeł energii. Zajęcia będą 
bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w nich proszone 
są o kontakt tel. 41-302-40-26.

Na naukę nigdy nie jest za późno

W zajęciach Cedzyńskiej Akademii Umiejętności  
biorą udział 24 osoby.
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