
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
spokojnych, przepełnionych wiarą, 

nadzieją  i miłością Świąt Wielkiej Nocy
życzą

Przemysław Łysak , wójt Gminy Górno, 
oraz  

Władysław Kowalczyk ,  
przewodniczący Rady Gminy Górno

GŁOS GÓRNA

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY GÓRNO • ISSN2299-5110 • NR 3 (7) • LUTY 2013



Głos Górna  •  n r  3 (7) •  MAR ZEC 20132 3

Trudna droga do chodników
nie dostaniemy pieniędzy z bu-

dżetu państwa na poszerzenie jezdni 
oraz budowę chodników w miejsco-
wościach Bęczków i Leszczyny. - Zro-
bię jednak wszystko by ta inwestycja 
została zrealizowana wspólnie przez 
powiat i naszą gminę – mówi Przemy-
sław łysak, wójt Górna.

Miała być jedną z największych tego-
rocznych inwestycji. Urząd Gminy zlecił 
wykonanie projektu, podpisano stosow-
ne umowy z władzami powiatu kielec-
kiego, który jest właścicielem drogi, spo-
rządzono wniosek o dofinansowanie 
prac z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych.

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku 
wszystko wskazywało na to, że miesz-
kańcy Leszczyn i Bęczkowa w ciągu kil-
kunastu miesięcy będą mięli bezpieczną 
drogę przez wieś.

DWa LaTa PaCY
Pracowaliśmy nad tą inwestycją od 

początku kadencji. Zaczynaliśmy od 
zera, gdyż nic w tej sprawie wcześniej 
nie robiono. To były dziesiątki spotkań, 
uzgodnień z władzami powiatu, wizyt w 
terenie z udziałem dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kielcach. 

- Dokonaliśmy podziału gruntów, bez 
którego nie można było wykonać inwe-
stycji. Braliśmy udział w negocjacjach 
w wyniku których właściciela działki od-
sprzedał powiatowi fragment swojej zie-
mi pod chodnik. Przygotowaliśmy stos 
dokumentacji, uzgodnień, decyzji admi-
nistracyjnych. To były dwa lata nieustan-

nej pracy. Na własny koszt zrobiliśmy 
projekt, którego wykonanie trwało półto-
ra roku – mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno.

W czasie gdy powstawała dokumen-
tacja w Bęczkowie doszło do wypadku, 
w którym ranna została dwójka uczniów. 

- To nas utwierdziło w przekonaniu, 
że budowa chodników w tym miejscu 
jest konieczna – mówi wójt Łysak.

DoBra InForMaCJa I... 
nIEoCZEKIWana ZMIana
Pod koniec września ubiegłego roku 

gminni urzędnicy złożyli wniosek o dofi-
nansowanie przebudowy drogi i chodni-
ków w Bęczkowie i Leszczynach z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Na liście rankingowej znalazł 
się na 19 miejscu (spośród 24 wniosków 
na drogi powiatowe 40 na drogi gminne). 

- Wszystkie wnioski do 24 miejsca 
miały otrzymać dofinansowanie - mówi 
wójt Łysak. 

Niestety pod koniec listopada stało 
się coś nieoczekiwanego. Rada Mini-
strów zdecydowała, że rząd przekaże 
mniej pieniędzy dla samorządów na bu-
dowę dróg. Przy tym ustalono, że rząd 
będzie współfinansował inwestycje nie 
w 30, a w 50 procentach.

Te dwie decyzje sprawiły, że zamiast 
23, pieniądze z budżetu państwa za-
gwarantowane ma 5-6 samorządów. - 
Naszego odwołania w tej sprawie woje-
woda i ministerstwo już nie uwzględniło 
- mówi wójt Łysak.

Warto przypomnieć, że przebudowa 

drogi i budowa chodników w Bęczkowie  
i Leszczynach nie zyskała aprobaty 
większości naszych radnych. W projek-
cie budżetu urzędnicy wraz z wójtem 
zaproponowali by przeznaczyć na ten 
cel 599 tysięcy złotych zgodnie z wcze-
śniejszymi uchwałami i umowami. Radni 
postanowili „obciąć” tę pulę o 200 tysię-
cy, które chcieli przeznaczyć na budowę 
drogi LPG w Radlinie, która miałaby być 
finansowana w całości z budżetu gminy 
bez pieniędzy z zewnątrz. Na początku 
marca Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Kielcach unieważniła decyzję radnych 
w tej sprawie i przywróciła sumę 599 
tysięcy złotych na budowę chodników  
w Bęczkowie i Leszczynach.

PoWsTanIE CZY nIE?
Pytanie jaki w tej sytuacji będzie los 

opisywanej inwestycji?
- Zrobię wszystko by została ona wy-

konana – mówi Przemysław Łysak, wójt 
Górna. Zdaję sobie sprawę, że ludzie 
czekają na chodniki, szerszą jezdnię  
i poprawę bezpieczeństwa dla siebie  
i swoich dzieci. Jestem po kolejnych 
rozmowach z władzami powiatu w tej 
sprawie. Bez pomocy rządu także mo-
żemy wykonać inwestycję finansując ją  
w połowie z budżetu gminy, a w połowie 
z budżetu powiatu. To korzystne dla gmi-
ny rozwiązanie. Przypomnę, że ostatni 
chodnik przy drodze powiatowej jaki był 
wykonany w poprzedniej kadencji w Woli 
Jachowej, finansowany był przez gmi-
nę Górno w 70 proc. a powiat tylko 30  
– mówi wójt Łysak.

20 tabletów wraz z futerałami   
i klawiaturami zakupiła szko-

ła Podstawowa w skorzeszycach. 
- Chcemy by nasi uczniowie mieli 
dostęp do najnowszych technologii 
- mówi Lidia rafalska, dyrektor pla-
cówki.

- Z tabletów będą korzystali ucznio-
wie nie tylko na lekcjach informatyki, ale 
również na niemal wszystkich przedmio-
tach nauczanych w szkole. W epoce cy-
fryzacji, uczniowie ze Skorzeszyc będą 
mięli szansę na kształcenie na miarę 
XXI wieku.  Zakup tabletów ma na celu 
uatrakcyjnienie zajęć – mówi dyrektor 
Rafalska.

Jak podkreśla nasza rozmówczyni 
zakup tabletów to inwestycja w przy-
szłość, bowiem jak zapowiedziała mini-
ster Szumilas do 2015 roku ma powstać 
18 e-podręczników do nauki różnych 

przedmiotów na różnych etapach kształ-
cenia, więc być może kiedyś tablety za-
stąpią tradycyjne szkolne podręczniki, 
zeszyty i ciężkie tornistry.

Szkoła w Skoreszycach już wcześniej 
wyposażona została w salę komputero-
wą, tablice multimedialne i wizualizery. 
Podczas zajęć każdy uczeń ma do dys-
pozycji tablet. Najliczniejsza klasa skła-
da się bowiem z 20 uczniów.

UWaGa roLnICY
Wójt Gminy Górno informuje,  

że wkrótce zostaną uruchomione dy-
żury stażystów, którzy będą bezpłat-
nie pomagali wypełniać wnioski ob-
szarowe dla rolników z terenu gminy 
Górno. 

Dyżury rozpoczną się od dnia 15 
kwietnia 2013 roku i trwać będą do 
końca kampanii wypełniania wnio-
sków obszarowych, czyli do 15 
maja 2013 roku w godzinach 9-14  
w Urzędzie Gminy w Górnie.

Informujemy również, że od dnia 
15 marca 2013 roku w każdą środę   
w godzinach 9-14 doradca Powiato-
wego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Kielcach, pani Joanna Karwacka 
będzie wypełniała wnioski (odpłatnie) 
w Urzędzie Gminy Górno. 

Zainteresowanych zapraszamy!

ZDroŻałY BILETY
Od pierwszego marca drożej płaci-

my za przejazd autobusami miejskiej 
komunikacji w Kielcach, które kursują 
także po terenie gminy Górno. Za bi-
let jednorazowy musimy bowiem za-
płacić 3 złote za normalny i 1,50 zł. 
za ulgowy. Za bilet godzinny trzeba 
zapłacić 3,20 zł. – normalny i 1,60 zł.  
– ulgowy. Bilet dobowy kosztuje 10 
zł. – normalny i 5 zł. - ulgowy. Karnet 
miesięczny to wydatek 90/45 zł.

DosTaLI roZGrZEsZEnIE
Specjalne rekolekcje dla samo-

rządowców odbyły się w pierwszych 
dniach marca w Centrum Spotkań  
i Dialogu w Skorzeszycach. Udział  
w nich wzięło około 20 osób z całego 
województwa świętokrzyskiego.

W gronie przybyłych na modlitwę  
i kontemplację przed najważniejszymi 
świętami dla chrześcijan był między 
innymi wójt naszej gminy Przemy-
sław Łysak i przewodniczący Rady 
Gminy Górno Władysław Kowalczyk. 
Zobaczyć można było wójta Masłowa 
Ryszarda Pazerę, czy starostę jędrze-
jowskiego Edmunda Kaczmarka.

- Były nauki, medytacja, rozważa-
nie pisma świętego i oczywiście sa-
krament pokuty – relacjonuje Przemy-
sław Łysak wójt Górna.

Niestety nie można powiedzieć by 
frekwencja w czasie rekolekcji dopisa-
ła. W naukach wielkopostnych wzięło 
udział bowiem około 20 samorzą-
dowców. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że na terenie województwa 
świętokrzyskiego znajdują się 102 
gminy i 14 powiatów. Łatwo zatem 
obliczyć, że osób zajmujących stano-
wisko radnego, wójta, burmistrza, czy 
prezydenta mamy w regionie ponad 
dwa tysiące.

szkoła Podstawowa w skorzeszycach wzbogaciła się o 20 nowych tabletów. Tyle, 
ilu uczniów ma najliczniejsza klasa.

Tablety dla uczniów

– 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. 

Sprostowanie
W styczniowym numerze „Głosu 

Górna” w artykule „Awantura o budżet” 
w którym opisywaliśmy plan wydatków 
gminy na 2013 rok znalazła się informa-
cja, że „Gminni urzędnicy zaplanowali 
także przeznaczyć w tym roku 400 ty-
sięcy złotych na budowę drogi gminnej 
Wola Jachowa – Pipała, z budową pętli 
autobusowej przy posesji radnego Zie-
lonki. Radni zaakceptowali tę propozy-
cję”. 

Faktycznie propozycja wykonania 
tej drogi wraz z pętlą dla autobusów 
była propozycją radnych, a nie wójta  
i urzędników. 

Za pomyłkę przepraszamy.

Sukces szóstoklasistów z Górna

Co to jest tablet?
To przenośny komputer większy niż 

telefon komórkowy, a mniejszy od laptopa, 
którego główną właściwością jest posiada-
nie dużego ekranu z zastosowaną techno-
logią Multi-Touch. Oznacza to, że tablety 
nie posiadają fizycznej klawiatury, użytkow-
nik posługuje się klawiaturą wirtualną doty-
kając ekran palcami. Dyrekcja szkoły Podstawowej 

imienia Janusza Korczaka  
w Górnie poinformowała nas o kolej-
nym sukcesie swoich uczniów.

- 23 lutego 2013 roku odbył się  
w Kielcach III etap wojewódzkiego Kon-
kursu Matematyczno-Przyrodniczego 
dla szkół podstawowych. Wzięło w nim 
udział dwoje uczniów naszej szkoły: 
Wiktoria Anioł i Mateusz Krzysiek z kla-
sy szóstej, którzy znaleźli się w finale po 
skutecznych zmaganiach konkursowych 
w poprzednich etapach – szkolnym i po-
wiatowym - informuje Hanna Pióro, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Górnie. 

Wytężona praca uczniów została na-
grodzona: Mateusz Krzysiek zdobył tytuł 
laureata, a Wiktoria Anioł została fina-
listką tego konkursu. 

Wiktorii i Mateuszowi gratulujemy 
wspaniałego sukcesu i życzymy kolej-
nych. Mamy także nadzieję, że w ich śla-
dy szybko pójdą kolejni nasi uczniowie.

Wiktoria anioł została finalistką, a Mateusz Krzysiek laureatem etapu wojewódz-
kiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.
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Gabinet fizjoterapeutyczny 
ośrodka rehabilitacji Komplek-

sowej został oficjalnie otwarty w  Woli 
Jachowej. na uroczystym przecięciu 
wstęgi pojawiło się wielu znamieni-
tych gości.

Na uroczystość, która odbyła się na 
początku marca przybył starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka, wójt Górna Przemy-
sław Łysak i przewodniczący Rady Gminy 
Górno Władysław Kowalczyk. Wśród go-
ści widzieliśmy Alfredę Zawieruchę-Ru-
bak, szefową Zespołu Ośrodków Zdrowia 
w Górnie. Nowo otwieraną placówkę po-
święcił proboszcz parafii Skorzeszyce, 
ksiądz Włodzimierz Jastrząb.

- Ten gabinet powstał dzięki woli i de-
terminacji wójta Przemysława Łysaka, 
współpracy Anety Grzegolec, szefowej 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Jachowej – mówiła podczas otwarcia pla-
cówki Marzena Kuczyńska kierownik ga-
binetu.

- Cieszę się, że w gminie Górno tak 
dba się o zdrowie mieszkańców. Macie 
sprawnie działające przychodnie, w któ-
rych przyjmują specjaliści, teraz macie 
także gabinet rehabilitacyjny. Gratuluję – 
powiedział starosta Zdzisław Wrzałka 

W gabinecie wykonywane są masaże 

limfatyczne, klasyczne i wibracyjne, za-
biegi krio-, elektr-, lasero-, i sonoterapii. 
Prowadzone są ćwiczenia rehabilitacyjne 
dla osób ze schorzeniami reumatyczny-
mi, ortopedycznymi i neurologicznymi np. 
po udarach i wylewach. Gabinet, czynny 
jest codziennie w godzinach 13.30-18.30. 
Mieści się w tym samym budynku co Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy i remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Ja-
chowej. Zabiegi wykonywane są bezpłat-
ne, a pacjenci przyjmowani na podstawie 
skierowań od lekarza pierwszego kontak-
tu lub specjalisty. Więcej informacji moż-
na uzyskać dzwoniąc pod numer telefo-
nu: 600-941-606 lub 506-073-432.

Rehabilitacja otwarta

Wójt Przemysław łysak przecina wstęgę otwierając tym samym gabinet rehabilitacyjny.

Palący problem!
Jesteśmy rekordzistami wśród 

mieszkańców całego powiatu kielec-
kiego pod względem ilości wznie-
canych pożarów. W 2012 roku nasi 
strażacy wzywani byli ponad 300 razy 
- dwa razy częściej niż w 2011 roku.

Druhowie z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych funkcjonujących na 
terenie gminy Górno podsumowali mi-
niony rok. Statystyki są zatrważające. 
Wynika z nich, że w 2012 roku w naszej 
gminie  było dwa razy więcej pożarów 
niż w 2011 roku, najczęściej trzeba było 
gasić płonące trawy. Pod tym względem 
wyprzedziliśmy nawet gminę Piekoszów, 
która przez kilka ostatnich lat była rekor-
dzistą w tej dziedzinie.

ZaTrWaŻaJĄCE sTaTYsTYKI
Druhowie z jednostki w Górnie wyjeż-

dżali do akcji 179 razy.
- 126 razy gasiliśmy pożary. Więk-

szość z nich bo aż 113 zostało wznie-
conych na terenie naszej gminy. Tylko  
w 13 razy pomagaliśmy gasić pożary 
poza gminą – mówi Stanisław Synowiec, 
naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górnie.

Strażacy z Woli Jachowej wyjeżdżali 
w 2012 roku 149 razy. - W zdecydowa-
nej większości gasiliśmy pożary. Mie-
liśmy ich aż 109 – informuje Wiesław 
Kaleta, szef strażaków z Woli Jachowej.

Z kolei strażacy z Leszczyn w 2012 
roku wyjeżdżali do akcji 96 razy. - W 89 
przypadkach były to pożary. Tylko sie-
dem razy w ciągu całego roku likwido-
waliśmy miejscowe zagrożenia. Niestety 
zdarzył się też jeden fałszywy alarm – 
informuje Piotr Gil, stojący na czele jed-
nostki w Leszczynach.

To w porównaniu do 2011 roku wzrost 
o sto procent. Dwa razy więcej wyjaz-

dów to dwa razy więcej pieniędzy na pa-
liwo do samochodów, dwa razy szybciej 
zużyty sprzęt gaśniczy, a tym samym 
konieczność zakupu nowego i tak dalej. 
Za wszystko to płacimy my sami w for-
mie podatków. Płacimy jak się okazuje 
za własną głupotę. Zdecydowana więk-
szość wyjazdów naszych strażaków sta-
nowią bowiem pożary traw.

- Pod tym względem Górno odebrało 
niechlubną palmę pierwszeństwa gminie 
Piekoszów – stwierdza Ireneusz Żak, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej.

TrUDno ZroZUMIEĆ?
Tymczasem nie od dziś mówi się  

o niekorzystnych skutkach wypalania traw.
- Na ten problem trzeba patrzeć  

w dwóch aspektach. Pierwszy to za-
grożenie pożarowe dla upraw sąsiadu-
jących z polem na którym wypalane są 
trawy, lasów, a często domów miesz-
kalnych i zabudowań gospodarczych. 
Drugim aspektem jest zagrożenie dla 
fauny i flory znajdującej się w glebie, 
a stanowiącej ważny składnik ekosys-
temu. Podczas pożaru niszczona jest 
część niezbędnej dla żyznej gleby ma-
terii organicznej w wyniku czego zostaje 
spowolniony proces tworzenia próchnicy 
– mówi doktor Norbert Pedryc z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie.

Dlaczego więc tak wiele osób wypala 
trawy. Niektórzy twierdzą, że osoby nie-
uprawiające ziemi  składa wnioski o do-
tacje bezpośrednie z Unii Europejskiej. 
By ziemia wyglądała na zadbaną raz 
albo dwa razy do roku wypalają rosnącą 
na niej roślinność. Takie myślenie może 
być jednak zgubne. Zgodnie z prawem 
unijnym wypalanie traw jest działaniem 

wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rol-
nicy dopuszczający się takich praktyk 
mogą zostać pozbawieni dopłat bezpo-
średnich i rolno-środowiskowych.

Strażacy co jakiś czas urządza-
ją pogadanki na temat wypalania traw  
w szkołach, próbują uświadamiać rolni-
ków, ale jak widać z mizernym skutkiem.

sZKoLĄ I DoPosaŻaJĄ
Patrząc na te statystyki pozostaje się 

cieszyć z tego, że władze gminy dbają 
o prawidłowe funkcjonowanie i wypo-
sażenie jednostek ochotniczych straży 
pożarnych działających na terenie na-
szej gminy. Sami strażacy też starają się  
o pozyskanie pieniędzy na sprzęt. Dzięki 
temu jednostka w Górnie wzbogaciła się 
w minionym roku o silnik do łodzi moto-
rowej, wykonano także remont zbiornika 
na wozie gaśniczym Jelcz. Ochotnicy  
z Woli Jachowej mają nowy sprzęt ra-
townictwa drogowego, urządzenie od-
dymiające i drabinę dziesięciometrową, 
zaś w jednostce w Leszczynach działa 
od kilku miesięcy specjalny system po-
wiadamiania strażaków o alarmie bojo-
wym. - Dzięki niemu czas od zgłoszenia 
do wyjazdu skrócił się do 3-5 minut – 
mówi Piotr Gil, prezes OSP Leszczyny. 
Mają także zestaw do ratownictwa me-
dycznego podarowany przez KRUS.

- Dziękuje wszystkim strażakom za ich 
ofiarność i poświęcenie. Cieszę się że do 
tego co robią podchodzą z wielkim ser-
cem i oddaniem. Świadczy o tym choćby 
fakt, że często swoje wynagrodzenie za 
udział w akcjach gaśniczych przezna-
czają na sprzęt potrzebny w jednostce. 
Jestem dumny że mamy w gminie ta-
kich strażaków, cieszę się że ich szeregi  
z roku na rok się powiększają – mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

strażacy z Woli Jachowej w tym roku zyskali 
sprzęt ratownictwa drogowego.

Jednostka w Leszczynach w tym roku zakupiła 
system powiadamiania o alarmie pożarowym.Wstęgę przecinają aneta Grzegolec, kierownik ŚDs oraz Wiesław Kaleta, prezes osP - gospodarze budynku.

Gabinet święci proboszcz skorzeszyc Włodzimierz Jastrząb. Marzena Kuczyńska oprowadza dr alfredę Zawieruchę-rubak.

Druhowie z Górna mają nowy silnik do łodzi. 
Prezentuje go stanisław synowiec.
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Wyjątkowo emocjonujące były 
gminne eliminacje do ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 
które odbyły się 4 marca w szkole  
w Woli Jachowej. Zwycięzców wyło-
niono dopiero w dogrywkach.

W turnieju wzięło udział 18 uczniów 
ze Szkół Podstawowych oraz 15 gimna-
zjalistów. Wszyscy mięli do rozwiązania 
test składający się z 20 pytań. Na roz-
wiązanie go mięli 30 minut.

Nad przebiegiem turnieju czuwał 
Marcin Charuba z Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, Stanisław Syno-
wiec, komendant gminny Ochotniczej 
straży Pożarnej oraz Wiesław Kaleta 
prezes gminnych OSP oraz Grzegorz 
Wdowiak, zastępca naczelnika OSP 
w Leszczynach.

W gronie uczniów szkół podstawo-
wych najlepszy wynik uzyskała Domi-
nika Gawlik z Bęczkowa. By wyłonić 
zdobywcę drugiego i trzeciego miejsca 
trzeba było zrobić dogrywkę. Ostatecz-
nie drugie miejsce zajęła Karolina Kowa-
lik, a trzecie Julia Gołąbek.

W gronie gimnazjalistów walka   
o zwycięstwo była jeszcze bardziej za-
cięta. Cztery osoby uzyskały bowiem 
taką samą najwyższą ilość punktów.  
W pierwszej dogrywce wszyscy uzy-
skali taki sam wynik. Gimnazjaliści jesz-

cze dwukrotnie musieli odpowiadać na 
dodatkowe pytania. Ostatecznie zwy-
cięzcą został Piotr Machocki ze szkoły  
w Woli Jachowej, drugie miejsce zdo-
była Magdalena Strząbała z Górna,  
a trzecie Milena Kwiatkowska z Woli Ja-
chowej. 

Laureaci dostali nagrody ufundowane 
przez wójta gminy Przemysława Łysaka 
oraz puchary ufundowane przez Roma-
na Ozgę właściciela firmy Intenso. 

Zdobywcy pierwszych miejsc oprócz 
atrakcyjnych nagród otrzymali prawo 
udziału w eliminacjach powiatowych tur-
nieju.

- Jestem pod wrażeniem wiedzy, któ-
rą wykazali się uczniowie z gminy Gór-
no. W historii turnieju zdarzały się do-
grywki, ale nie pamiętam by trzeba było 
ich aż trzech do wyłonienia zwycięzcy – 
powiedział Marcin Charuba z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kielcach.

Z potrójną dogrywką

Uczestnicy eliminacji gminnych wraz z organizatorami turnieju.

Eksperyment z nauką
Ciekawe pokazy, eksperymenty i doświadczenia na-

ukowe mogli zobaczyć uczniowie szkoły w Lesz-
czynach dzięki Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy 
z Gdyni, którego pracownicy przybyli do naszej gminy.

 Poprzez niecodzienne spotkanie z nauką uczniowie bezpo-
średnio poznali tajniki fizyki, chemii, biologii. Nad niezwykle cie-
kawymi zajęciami czuwali naukowcy i przeszkoleni animatorzy, 
którzy objaśniali niezwykłe zjawiska elektryczne, zastosowanie 
ciśnienia w różnych dziedzinach życia, prezentowali ciekawostki 
z zakresu anatomii. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. 
Przez zabawę łatwiej przyswajali sobie prezentowaną wiedzę.

Uczniowie z Leszczyn brali udział w wielu eksperymentach.

Szkolą bawią i nie tylko...
od stycznia przyglądamy się jak 

działa nowo utworzony Gmin-
ny ośrodek Kultury. okazuje się, 
że nie tylko w czasie ferii budynek  
w Krajnie tętnił życiem.

8 lutego odbyło się szkolenie dla właścicie-
li gospodarstw agroturystycznych, którego te-
matem były uwarunkowania formalno-prawne  
w działalności agroturystycznej gospodarstw 
edukacyjnych. Szkolenie zostało przeprowadzo-
ne przez doradców ze Świętokrzyskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w osobie Joanny Kar-
wackiej oraz Marty Gil-Barańskiej.

To nie pierwsze takie szkolenie, które odby-
ło się w GOK. W styczniu rolnicy mogli zdobyć 
dodatkową wiedzę na temat stosowania środków 
ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkole-
nie prowadził Krzysztof Domagała.

CoŚ DLa DUCHa I CIała
Jak przystało na placówkę kultury. Zorganizo-

wano także spotkanie z poetą i przewodnikiem 
beskidzkim, Mariuszem Hantke. 

 Na początku kierownik GOK Joanna Winiar-
ska powitała zebranych gości, następnie prze-
kazała głos pani Wiesławie Juchnowskiej, która 
w kilku słowach wprowadziła słuchaczy w odpo-
wiedni nastrój. Rozpoczęła się prelekcja o zbój-
nictwie góralskim w historii, legendzie i piosence, 
którą poprowadził poeta Mariusz Hantke.

Kolejnym etapem spotkania była prezentacja 
książki pt. „69 Wierszy”. 

Pomiędzy recytacją wybranych wierszy poeta 
zaprosił mieszkańców gminy Górno do wspólne-
go śpiewania. Występy wokalno – muzyczne od-
były się z udziałem akordeonisty Edwarda Kalety.

W przerwach odbywały się konkursy z nagroda-
mi. Na zakończenie była możliwość nabycia książ-
ki z autografem autora. Ostatnim etapem spotka-
nia było zaproszenie na słodki poczęstunek, który 
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Krajna.

Z kolei 22 marca w Wiejskim Domu Kultury  
w Krajnie odbyło się spotkanie poetyckie, połą-
czone z wernisażem. Natomiast 25 marca w spe-
cjalnym szkoleniu mogła wziąć udział młodzież 
gimnazjalna.

Oprócz wydarzeń o charakterze okazjonalnym 
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szereg zajęć 
stałych. Jakich?

PLanY na PrZYsZłoŚĆ
W poniedziałki odbywają się lekcje języka an-

gielskiego dla czterech grup wiekowych, jest na-
uka gry na keyboardzie i warsztaty artystyczne 
- wylicza Joanna Winiarska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górnie.

- We wtorki odbywają się lekcje angielskiego 
dla dwóch grup wiekowych, zapraszamy także 
na aerobik. Z kolei w środy odbywają się lekcje 
nauki gry na keyboardzie, a w czwartek ponow-
nie aerobik – informuje kierownik Winiarska.

Szefowa Gminnego Ośrodka Kultury zapowia-
da, że wkrótce pojawią się kolejne zajęcia. 

- Będziemy między innymi uczyli gry na gitarze, 
obsługi komputera, chcę także utworzyć chór, sek-
cję taneczną i kabaretową – zapowiada Winiarska.

Gminny ośrodek Kultury zorganizował spotkanie z poetą Mariuszem Hantke.

Noc spędzili w szkole

Taka okazja trafia się tylko raz w roku. Podczas fe-
rii zimowych uczniowie Zespołu szkół w Bęczkowie 

mogą spędzić noc w szkole. Tak też było i w tym roku. 
Uczniowie tę jedyną noc w roku spędzili wraz z dyrekcją i na-

uczycielami. Zabawa, jak się dowiedzieliśmy, była przednia, a czas 
wypełniony po brzegi. Uczniowie oddawali się grom i zabawom 
sportowym oraz planszowym, oglądaniu filmów, a przede wszyst-
kim nieustannym rozmowom, które przeciągały się do późnych go-
dzin nocnych. Nauczycielki zadbały o to, by żaden podopieczny nie 
był głodny. Pedagodzy z Bęczkowa podkreślają, że noc w szkole 
to świetnym sposobem na poznanie się i integrację uczniów.

W Bęczkowie uczniowie mogli spędzić noc w szkole.

odbyło się także dwudniowe szkolenie dla rolników.

Panie dowiedziały się jak skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
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Ping-pongiści na podium
Wielkie sukcesy odnoszą  

w bieżącym roku szkolnym 
tenisiści stołowi z Gimnazjum i szko-
ły Podstawowej w Górnie.

Krzysztof Sobczyk z Kamilem Kselem 
(n-l mgr Waldemar Możdżonek) wygra-
li Gminny Turniej Drużynowego Tenisa 
Stołowego w Górnie, następnie zwycię-
żyli w Powiatowym Turnieju (12 drużyn) 
w Bodzentynie. We wtorek 5 marca po-
konali 4 dużyny: 3:0, 3:1, 3:0 i 3:0 w Pół-
finale Wojewódzkim Drużynowego Teni-
sa Stołowego w Mircu k/ Starachowic. 
Jest to największe osiągnięcie druzyny 
chłopców w historii szkoły. Teraz czeka-
my na finał wojewódzki.

Również ścieżką sukcesu kroczą za-
wodnicy z podstawówki: Mateusz Krzy-
siek i Przemek Sulej (n-l mgr Marzena 
Pawlik). Są już Mistrzami Gminnego Tur-
nieju, który odbył się w Woli Jachowej, 
zajęli 2 miejsce w Powiecie w Ćmińsku  
i przygotowują się do udziału w Półfinale 
Wojewódzkim.

Zawodnicy ci systematycznie od kilku 
lat uczestniczą w zajęciach treningowych 
organizowanych w szkole, w zajęciach 
sportowych świetlicy środowiskowej oraz 
podnoszą swe umiejętności poprzez or-
ganizowane turnieje tenisa stołowego,  
w ramach Szkolnej Ligi tenisa Stołowe-
go. Niektóre z nich (okolicznościowe) 
są z nagrodami, a corocznie w czerwcu 
odbywa się Turniej Masters, na którym 
najlepsi tenisiści szkolni walczą o pucha-
ry. Zaangażowanie uczniów i opiekunów 
przynosi wspaniałe rezultaty.

/W.M./

Krzysztof Sobczyk i Kamil Ksel (z prawej) są najlepszymi tenisistami stołowymi w powiecie.

Najlepsi siatkarze są w Woli Jachowej
Gimnazjaliści z Woli Jachowej 

po raz kolejny udowodnili, że 
w piłce siatkowej, w całej gminie nie 
mają sobie równych. 

W lutym w Krajnie odbył się Gmin-
ny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców,  
w którym I miejsce zajęła drużyna z Gim-
nazjum Zespołu Szkół w Woli Jachowej, 
prowadzona przez magistra Tomasza 
Krzyśka.

Nasi sportowcy poszli za przysłowio-
wym ciosem i niecały tydzień później 
odnieśli kolejne zwycięstwo.

Kiedy stanęli pod siatką w Daleszy-
cach gdzie zorganizowano Rejono-
wy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców,  
pokazali, po raz kolejny że są najlepsi. 

Drużyna z Gimnazjum Zespołu Szkół 
w Woli Jachowej stanęła na najwyższym 
stopniu podium. Opiekunem drużyny jest 
pan mgr Tomasz Krzysiek. Gratulujemy 
zarówno zawodnikom jak i trenerowi.

Kamil Ksel i Krzysztof sobczyk oraz kierownik Powiatu sZs Jerzy Malec.

Drużyna z Woli Jachowej wraz z opiekunem Tomaszem Krzyśkiem.


