
Wydłużyliśmy 
trasę linii 41 i 47
Wreszcie mieszkańcy całego 

Krajna-Zagórza dojadą do 
swoich domów autobusami komuni-
kacji miejskiej. Linie 41 i 47 zostały 
wydłużone do pętli znajdującej się na 
końcu miejscowości.

Dotychczas miejskie autobusy woziły 
pasażerów jedynie do ośrodka Sabat, 
gdzie był przystanek końcowy. Władze 
Zarządu Transportu Miejskiego w Kiel-
cach tłumaczyły, że autobusy nie mogą 
jeździć dalej ze względu na zły stan 
jezdni, co miało powodować nadmierne 
zużywanie się elementów zawieszenia 
pojazdów miejskiej komunikacji. 

W ubiegłym roku droga przez Krajno-
-Zagórze została wyremontowana (kosz-
ty po połowie pokrył powiat i gmina Gór-
no), a wójt Przemysław Łysak od razu 
rozpoczął negocjacje z ZTM w sprawie 
wydłużenia linii autobusowych. Od 14 
stycznia trasa linii nr 41 w dni robocze 
oraz linii nr 47 w soboty i niedziele zo-
stały wydłużone z obecnego przystan-
ku końcowego przy Parku Rozrywki 
i Miniatur w Krajnie do pętli autobusowej 
w miejscowości Krajno-Zagórze. 

- Dziękuję Zenonowi Dańdzie za udo-
stępnienie miejsca pod dotychczasową 
zatokę autobusową oraz sołtysowi Ma-
rianowi Szlufikowi, który od dawna starał 
się o nową nawierzchnię i wydłużenie 
linii autobusowych - mówi Przemysław 
Łysak, wójt gminy Górno.

Pieniądze z Unii
na turystykę
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Wokół Łysej Góry” in-
formuje o naborach wniosków o udzie-
lenie wsparcia w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

O pieniądze mogą starać się zarówno 
jednostki sektora finansów publicznych, 
jak i osoby prowadzące lub zamierzają-
ce prowadzić działalność gospodarczą.

Na rozwój usług turystycznych moż-
na dostać nawet 150 tys. zł. Więcej na 
ten temat na stronie - www.gorno.pl oraz 
www.wokollysejgory.pl.

Nagroda Gospodarcza 
Gminy Górno 
Wybieramy „Firmę Roku” oraz „Gospodarza Roku”.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jeszcze w lutym.

Wójt Przemysław Łysak, pomysłodaw-
ca konkursu „Górna Półka” prezentuje 
statuetki, które już wkrótce trafią do 
Firmy i Gospodarza Roku 2016.

Po raz pierwszy w historii naszej 
gminy docenimy przedsiębior-

ców i gospodarzy. Czekamy na no-
minacje do końca stycznia. Rozstrzy-
gnięcie plebiscytu w lutym.

- Potrzeba stworzenia takiej nagrody 
pobudzającej gospodarkę, przedsiębior-
czość, działania infrastrukturalne i wszel-
kie formy ich wspierania jest oczywista. 
Musimy to doceniać i nagradzać. Gmina 
prężnie się rozwija i mamy dużo pozytyw-
nych inicjatyw do uhonorowania - mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno, po-
mysłodawca konkursu „Górna Półka”.

Nagroda ma charakter honorowy. 
Jest wyrazem uznania za szczególne 
zaangażowanie w rozwój gospodarczy 
i społeczny gminy Górno.

Kandydatów do konkursu „Górna Pół-
ka” można zgłaszać w Urzędzie Gminy 
do 31 stycznia 2017 roku. Wzór wniosku 
można pobrać ze strony internetowej 
www.gorno.pl lub otrzymać w urzędzie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród nastąpi do końca lutego 2017 roku.

Wszystko wskazuje 
na to, że w gminie Górno 
znów będzie posterunek 
policji. 

Mieścił się będzie 
w budynku po Domu Na-
uczyciela w Woli Jacho-
wej. Obecnie przygotowy-
wany jest projekt remontu 
i przystosowania obiektu 
do potrzeb stróżów prawa.

Zdjęcie obok przedsta-
wia jedną z wersji projek-
towych.

Policja wraca do gminy Górno?

Czytaj na stronie 3
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Duże zainteresowanie  
instalacjami ekologicznymi
Aż 400 wniosków złożyli mieszkań-

cy gminy Górno, którzy chcą w sumie 
zamontować 500 instalacji pozwalają-
cych wykorzystać energię naturalną 
do ogrzewania domów, wody użytko-
wej lub wytwarzania prądu. 

Urząd Marszałkowski w drugim 
kwartale tego roku ma ogłosić pro-
gram, z którego gmina będzie się 
starała pozyskać dofinansowanie dla 
mieszkańców. Wkrótce u wnioskodaw-
ców pojawią się inspekcje, które zwe-
ryfikują czy są techniczne możliwości 
montażu instalacji. By dostać dofinan-
sowanie, trzeba będzie też spełnić kil-
ka dodatkowych warunków, takich jak 
brak eternitu, zameldowanie wniosko-
dawcy w gminie Górno. Montaż insta-
lacji odbywał się będzie w 2018 r. Do-
finansowanie może sięgać nawet 80% 
wartości inwestycji.

- Mamy nadzieję, że wniosek, który 
złożymy do marszałka województwa, 
uzyska dofinansowanie i nasi miesz-
kańcy na tym skorzystają - mówi wójt 
Przemysław Łysak.

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno

Wydawca:  
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie,  

Górno 79a, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG, GOK w Górnie
Druk:  

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

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

Prawie 900 tysięcy złotych bę-
dzie kosztował wóz strażacki, 

który gmina Górno zakupi dla jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Jachowej. 75 procent tej kwo-
ty pozyskaliśmy z Unii Europejskiej.

Przetarg został rozstrzygnięty 10 
stycznia. Wygrało Przedsiębiorstwo Spe-
cjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. z miejsco-
wości Korwinów, które zobowiązało się 
dostarczyć ciężki wóz gaśniczy za kwotę 
885 969 zł. Samochód ma być od razu 
wyposażony w sprzęt ratujący życie. 

NaJWażNiEJSZy 
DObRy WNiOSEK
Przypomnijmy, w drugiej połowie 

ubiegłego roku złożony został wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinan-
sowanie z pieniędzy Unii Europejskiej 
zakupu wozu gaśniczego dla OSP Wola 
Jachowa. 

Nasz projekt został bardzo wyso-

ko oceniony. Uzyskał 37 punktów na 40 
możliwych i zajął wysoką ósmą pozycję 
w rankingu. Dofinansowanie otrzymało 15 
gmin spośród 50 starających się o dota-
cję, w tym tylko 9 na samochody.

Decyzję, iż wniosek ma być złożo-
ny na jednostkę w Woli Jachowej pod-
jął zarząd gminny OSP, składający się 
z przedstawicieli Górna, Woli Jachowej 
i Leszczyn.

SamOChóD WKRótCE 
tRaFi DO JEDNOStKi
Nowy wóz gaśniczy do jednostki OSP 

w Woli Jachowej powinien trafić pod 
koniec lutego. Zgodnie ze specyfikacją 
przetargową, realizacja zamówienia ma 
nastąpić w ciągu 30 dni od daty podpi-
sania umowy.

Ciężki wóz strażacki, którym obecnie 
dysponują druhowie z Woli Jachowej, 
zgodnie z zapowiedziami ma być przeka-
zany do jednostki OSP w Leszczynach.

Nowy wóz gaśniczy  
dla Woli Jachowej

tak będzie wyglądał wóz gaśniczy, który wkrótce trafi do OSP w Woli Jachowej.
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Najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim 
Babciom i Dziadkom 

z okazji ich święta 
składają

Janusz Bednarz
Przewodniczący

Rady Gminy Górno
oraz 

Przemysław Łysak
Wójt Gminy Górno



G ł o s G ó r n a  •  n r  1 (53) •  ST YCZEŃ 2017 3

Doceniamy gospodarność 
i przedsiębiorczość
to pierwsza taka nagroda 

w naszej gminie. Pomysłodaw-
cą konkursu „Górna Półka” jest wójt 
Przemysław Łysak, który chce w ten 
sposób docenić ludzi przyczynia-
jących się do rozwoju naszej gmi-
ny,  promujących ją w Polsce i na 
świecie.

Nagroda Gospodarcza Gminy Górno 
„Górna Półka” ma charakter honorowy. 
Jest wyrazem uznania za szczególne 
zaangażowanie w rozwój gospodarczy 
i społeczny gminy Górno oraz jej miesz-
kańców. Przyznawana jest za działania 
pozytywnie wpływające na potencjał go-
spodarczy gminy. Kandydaci do nagro-
dy podejmują przedsięwzięcia mające 
wpływ na poprawę jakości życia miesz-
kańców gminy Górno. Nagroda to statu-
etka oraz dyplom.

Statuetkę Nagrody Gospodarczej 
Gminy Górno „Górna Półka” stanowi od-
lew z mosiądzu patynowanego motywu 
skały - ściany skalnej (opoki charakte-
rystycznej dla obrzeżenia Gór Święto-
krzyskich). W skale, aż do jej szczytu 
wkomponowane są szczeble drabiny. 
Dzieło nawiązuje do górzystego i górni-
czego charakteru gminy (kamieniołom 
w Górnie, stara kopalnia czy odkrywko-
wy kamieniołom w Radlinie). Natomiast 
drabina symbolizuje wspinanie się po 
szczeblach, aż na sam szczyt kariery - 
górnej półki. Dzieło wieńczy wystający 

stempel skalny z napisem GÓRNA PÓŁ-
KA. Napis nawiązuje do nazwy gminy 
oraz do najwyższego uznania ze strony 
gminy dla obdarowanego laureata. Statu-
etka waży ok. 4,6 kg ma wysokość ok. 

32 cm, jest posadowiona na prostokąt-
nym postumencie kamiennym.

Pomysłodawcą nagrody jest wójt gmi-
ny Górno. Nagroda przyznawana jest raz 
w roku za rok poprzedzający.

Nagroda przyznawana jest w nastę-
pujących kategoriach:

„Firma Roku” - dla najlepszej firmy 
(przedsiębiorstwa) mającej siedzibę 
w gminie Górno, która szczególnie przy-
czyniła się do rozwoju gospodarczego 
gminy Górno oraz jej promocji;

„Gospodarz Roku” - dla osoby, która 
swoimi działaniami w wyjątkowy spo-
sób wspierała gospodarkę gminy Górno 
w dziedzinie przedsiębiorczości, infra-
struktury itp., a swoimi inicjatywami przy-
czyniła się do promocji gminy i poprawy 
jakości życia mieszkańców. Nagrodę 
przyznaje Kapituła.

- Potrzeba stworzenia takiej nagrody po-
budzającej gospodarkę, przedsiębiorczość, 
działania infrastrukturalne i wszelkie formy 
ich wspierania jest oczywista. Musimy to 
doceniać i nagradzać. Gmina prężnie się 
rozwija i mamy dużo pozytywnych inicja-
tyw do uhonorowania - mówi Przemysław 
Łysak, wójt gminy Górno. - Nazwę nagrody 
wymyśliłem osobiście, gdyż nie pasuje ona 
do żadnej innej gminy. Do Górna, tak! Mo-
tyw skały i wygląd statuetki podpowiedział 
mi (oczywiście bezpłatnie) mój brat Ernest, 
który z zawodu i zamiłowania zajmuje się 
architekturą. Natomiast szczegółowy pro-
jekt stworzył i wykonał dzieło znany kie-
lecki rzeźbiarz Sławomir Micek - informuje 
wójt. Do końca stycznia przyjmowane są 
wnioski, a w lutym odbędzie się wręczenie 
nagród laureatom.

Nieformalny klub morsów, dzia-
łający na terenie naszej gminy, 

powiększa swoje szeregi. 
Kąpiących się w lodowatej wodzie za-

lewu w Cedzynie z tygodnia na tydzień 
jest coraz więcej. Niedawno do tego 
grona dołączył wójt Przemysław Łysak. 
Włodarza naszej gminy nawet w lodo-
watej przerębli humor nie opuszczał. 
Mówiąc, że „tu dopiero człowiek może 
się zrelaksować i zapomnieć o proble-
mach” rozbawił zarówno kąpiących się, 
jak i spore grono widzów przybyłych nad 
zalew, by przyglądać się morsom.

- Uczucie jest niesamowite, zwłasz-
cza wtedy, gdy człowiek po wyjściu 
z wody wraca do normalnej temperatu-
ry. Nie odpuszczę i będę nad zalewem 
w Cedzynie co tydzień - mówił po odby-
ciu lodowatej kąpieli wójt Łysak.

Osoby, które chciałyby przystąpić do 
morsów, wystarczy, że przyjdą w nie-

dzielę o godz. 10.30 nad zalew w Ce-
dzynie obok klubu Horn. 

Pamiętać jednak należy o tym, że 

każdy kąpie się na własną odpowiedzial-
ność. Zalecamy wcześniej zasięgnąć 
opinii swojego lekarza.

Morsów w Cedzynie coraz więcej

tak wygląda statuetka, którą w lutym 
otrzyma „Przedsiębiorca Roku” i „Go-
spodarz Roku”.

Do kąpiących się w lodowatej wodzie w Cedzynie dołączył wójt Przemysław Łysak.
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Pomagają od dziesięciu lat

Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Woli Jachowej istnieje już 

10 lat! Z okazji jubileuszu 21 grudnia 
2016 roku odbyły się uroczystości 
dziesięciolecia funkcjonowania pla-
cówki. 

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się 
powitaniem gości przez kierownik Anetę 
Grzegolec, następnie została odprawio-
na msza św. przez ks. proboszcza Wło-
dzimierza Jastrzębia.

Po oficjalnej części uroczystości go-
ście obejrzeli prezentację multimedialną 
przedstawiającą najważniejsze wyda-
rzenia z życia i działalności Domu oraz 
przedstawienie jasełkowe w wykonaniu 
podopiecznych placówki. Nie zabrakło 
także wzruszających przemówień. Za-
proszeni goście zabierając głos sprawili 
nam ogromną przyjemność, podkreśla-
jąc, iż powstanie i działalność naszego 
Domu było bardzo potrzebne. Zauważal-
ne są efekty pracy oraz pozytywna at-
mosfera, jaka panuje w ŚDS.

Następnie goście udali się na wspól-
ny obiad okolicznościowy, tort i dalsze 
świętowanie.

Jubileusz Domu jest okazją do wspo-
mnień, które choć minione zawsze pozo-
stają w naszej pamięci. Przeżywaliśmy 

wspólnie wiele zdarzeń, zarówno rado-
snych, jak i smutnych chwil, ale wszyst-
kie ubogacały nas w doświadczenia, 
scalały i jednoczyły naszą społeczność 
jeszcze bardziej. Z każdym rokiem po-
dejmujemy nowe wyzwania. Współpra-
cowaliśmy z wieloma instytucjami, szko-
łami, fundacjami, w działalność Domu 
angażowali się wolontariusze, ucznio-
wie. Wiemy, że każde z realizowanych 
przedsięwzięć to krok naprzód w popra-
wie sytuacji osób niepełnosprawnych, 
potrzebujących.

Człowiek nie musi robić wielkich rze-
czy, osiągać ambitnych celów, aby być 
szczęśliwy. Szczęście to miłość, sza-
cunek, przyjaźń, pomoc, serdeczność. 
Chcemy, by ten Dom oprócz możliwo-
ści zdobywania nowych umiejętności, 
odkrywania talentów, dawał każdemu 
uczestnikowi szansę na bycie szczęśli-
wym człowiekiem, a pracownikom dawał 
satysfakcję z dobrze pełnionej misji. Je-
steśmy przekonani, że to co najlepsze, 
najpiękniejsze, jeszcze przed nami.

Kierownik, pracownicy, podopiecz-
ni Domu dziękują za obecność w tym 
szczególnym dniu gościom: gospodarzo-
wi naszej gminy wójtowi Przemysławowi 
Łysakowi, dyrektor z Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia Annie  Gromskiej, 
przedstawicielom Rady Gminy Górno, dy-
rektor Zespołu Szkół w Woli Jachowej Jo-
lancie Ksel, prezesowi Zrzeszenia Sportu 
i Rehabilitacji „Start” Bogumiłowi Bujako-
wi, prezesowi GKS Górno Waldemarowi 
Możdżonkowi, ks. Janowi Jagiełce, a tak-
że rodzicom, opiekunom podopiecznych, 
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Jachowej, Janowi Jarosowi, Sta-
nisławowi Cedro, Sylwestrowi Radom-
skiemu. Szczególnie dziękujemy ks. pro-
boszczowi Włodzimierzowi Jastrzębiowi 
za nabożeństwo w intencji podopiecznych 
ŚDS i wygłoszoną homilię.

aneta Grzegolec, ŚDS

Uroczystości jubileuszu ŚDS w Woli Jachowej uświetniły jasełka w wykonaniu podopiecznych placówki.

aneta Grzegolec, kierownik ŚDS dzięko-
wała wszystkim za pomoc i życzliwość.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie odwiedzili funkcjo-
nariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach: Małgorzata Pędzik i Mateusz Strójwąs. Policjanci 
przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze.

Prowadzący wykorzystali  Autochodzik - pomoc dydaktycz-
ną, która bardzo spodobała się najmłodszym. Dzieci poprzez 
zabawę mogły poznawać i utrwalać zasady prawidłowego po-
ruszania się po drogach. W czasie spotkania funkcjonariusze 
przypomnieli uczniom także o konieczności noszenia elemen-
tów odblaskowych oraz potrzebie pamiętania ważnych nume-
rów alarmowych. 

Dyrektor i grono pedagogiczne ZSP w Radlinie bardzo dzię-
kują za przekazaną dzieciom fachową wiedzę z zakresu profi-
laktyki bezpieczeństwa.

małgorzata Śliwińska

Bezpieczna droga do szkoły w Radlinie
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Policjanci przeprowadzili zajęcia o bezpieczeństwie w Radlinie.
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Na ten moment uczniowie czekali 
od pięciu miesięcy. 30 stycznia 

zaczną się dwutygodniowe ferie zimo-
we. Sprawdziliśmy jak mogą je spę-
dzić osoby, które nie wyjeżdżają na 
zimowiska.

Oferta jak co roku jest spora, więc 
dzieci nie powinny się nudzić.

ZaJĘCia W SZKOŁaCh
O swoich uczniach w czasie ferii nie 

zapominają nauczyciele i dyrektorzy szkół 
działających na terenie naszej gminy.

bęczków
W drugim tygodniu ferii w Zespole 

Szkół w Bęczkowie będą zajęcia tanecz-
ne, które prawdopodobnie poprowadzą 
nauczyciele Kieleckiego Teatru Tańca. 
Szczegółowy plan zajęć zostanie wywie-
szony w szkole.

Radlin
- W czasie ferii będą dyżury nauczy-

cieli. Zapewnimy opiekę uczniom, którzy 
zechcą ferie spędzać w szkole - zapo-
wiada Krzysztof Kołtun, dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Radlinie. 
- Będą zajęcia w świetlicy, zajęcia pla-
styczne, sportowe, będzie można także 
pograć na komputerach - zapowiada nasz 
rozmówca. Wszystko to w pierwszy ty-
dzień ferii, bowiem drugą połowę przerwy 
międzysemestralnej dyrekcja chce wyko-
rzystać na przeprowadzenie remontów 
i prac konserwatorskich w budynku oraz 
posprzątanie go i przygotowanie do kolej-
nego półrocza.

Skorzeszyce
- Na czas ferii organizujemy dla 

uczniów rozgrywki sportowe - szczegó-
łowe informacje na ten temat będą wy-
wieszone w szkole przed rozpoczęciem 
ferii - informuje Lidia Rafalska, dyrektor 
placówki.

Krajno
- W pierwszym tygodniu zajęcia spor-

towe, wieczór kinematograficzny zorgani-
zuje szkolny klub filmowy. Szczegółowy 
plan zostanie wywieszony na szkolnej 
tablicy informacyjnej - mówi Ewa Lach, 
dyrektor ZS w Krajnie.

Leszczyny
Szkoła w Leszczynach w czasie ferii 

będzie zamknięta. Nie oznacza to jed-
nak, że dyrekcja i nauczyciele nie planują 
atrakcji dla uczniów. - Na pewno zorgani-

zujemy wyjazd na basen. Zapisy już trwa-
ją. Ponadto jeśli pogoda pozwoli, zrobimy 
wspólnie ze strażakami na szkolnym bo-
isku lodowisko - zapowiada Jerzy Sno-
pek, dyrektor szkoły w Leszczynach. 

Wola Jachowa
Tu w czasie ferii będą prowadzone za-

jęcia matematyczno-przyrodnicze pełne 
eksperymentów w ramach projektu „4x4 
czyli cztery żywioły w czterech porach 
roku”. - Odbędzie się także noc filmowa 
dla gimnazjalistów - informuje Jolanta 
Ksel, dyrektor ZS Wola Jachowa.

Górno
- W drugim tygodniu ferii odbędzie się 

w naszej szkole debata na temat toleran-
cji z pokazem filmów, który organizuje sa-
morząd uczniowski. Będzie także dysko-
teka i noc w szkole - informuje Stanisław 
Niestój, dyrektor ZS w Górnie. 

ZaJĘCia W GmiNNym 
OŚRODKU KULtURy
Dzięki pozyskanym środkom z Gmin-

nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych od września 2016 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury kontynuowane są 
bezpłatne zajęcia wokalne, gry na gitarze 
i taneczne „Zumba”. 

Zajęcia  wokalne prowadzi Samu-
el Borek – muzyk, wokalista, absolwent 

Wydziału Pedagogicznego i Artystyczne-
go o specjalizacji prowadzenie zespołów 
muzycznych. Na zajęcia uczęszcza 25 
dzieci, które szlifują swój warsztat wo-
kalny. Dzieci podzielone są na małe gru-
py, dzięki czemu w sposób indywidualny 
można pracować z każdym uczestnikiem. 
Zajęcia odbywają się co wtorek w godz. 
16-18. W planach jest utworzenie profe-
sjonalnego zespołu wokalnego. 

Zajęcia taneczne „Zumba” prowadzi 
Katarzyna Majchrzak, nauczyciel, peda-
gog muzyczny, miłośnik tańca, absolwent-
ka Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Na zajęcia uczęszcza 15 
dzieci. 

Zajęcia nauki gry na gitarze prowadzi 
Daniel Ksel – muzyk, gitarzysta, instru-
mentalista. Absolwent UJK w Kielcach 
oraz Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św. 
w klasie muzyki rozrywkowej i jazzu. Na-
uka gry na gitarze odbywa się w dwóch 
grupach: zaawansowana i podstawowa. 
Uczęszcza na nie ponad 26 osób. 

Zdobyte umiejętności dzieci prezentują 
na festynach i imprezach organizowanych 
na terenie gminy Górno. 

W imieniu dzieci i rodziców uczęszcza-
jących na zajęcia pragniemy podziękować 
wójtowi gminy Górno, Przemysławowi Ły-
sakowi oraz Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za prze-
kazanie środków na zakup niezbędnego 
sprzętu, tj. gitar oraz pianina elektrycz-
nego oraz umożliwienie nauki i rozwijania 
pasji artystycznych wśród dzieci i mło-
dzieży z terenu naszej gminy.

/aP/

PONiEDZiaŁEK 10.00-12.00
12.00-14.00

Karaoke 
Gry i zabawy

WtOREK 16.00-18.00 Zajęcia wokalne

ŚRODa 14.00-15.00
15.00-16.00

Zajęcia plastyczne 
Zajęcia taneczne ZUMBA

CZWaRtEK 16.00-17.00 Zajęcia szachowe (tylko drugi tydzień)
PiĄtEK 10.00-14.00 Zabawy dramowe

 ZaJĘCia W GmiNNym OŚRODKU KULtURy – FERiE 2017

Ferie w gminie Górno

W GOK Górnie odbywają się zajęcia muzyczne. Placówka zakupiła ostatnio pianino.
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Pierwszy Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Mieszkańcy bęczkowa mieli niepowtarzalną okazję 

posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i pa-
storałek w wykonaniu najlepszych wokalistów w gminie, 
wyłonionych spośród ponad 200 osób biorących udział 
w eliminacjach.

W sobotę 10 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gór-
nie odbyły się przesłuchania do I Gminnego Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek. Wzięło w nich udział ponad 200 osób w sześciu 
kategoriach wiekowych:

1. Soliści 4-6 lat
2. Soliści 7-9
3. Soliści 10-12
4. Soliści gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
5. Zespoły wokalne dziecięco-młodzieżowe
6. Zespoły wokalne dorośli.
W święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia) w kościele pa-

rafialnym w Bęczkowie zabrzmiały kolędy i pastorałki w wyko-
naniu finalistów I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

Koncert rozpoczął się o godzinie 16 występem Gminnej Or-
kiestry Dętej, po czym nastąpiło ogłoszenie wyników, rozdanie 
statuetek, dyplomów oraz nagród dla zwycięzców. Przybyłych 
gości przywitali prowadzący, Aleksandra Lipińska – nauczy-
ciel śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach oraz 
Grzegorz Kaleta – prezes Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli. 
Następnie głos zabrał wójt gminy Górno, Przemysław Łysak, 
który wyraził swoje zadowolenie z liczby uczestników biorą-
cych udział w przeglądzie oraz poziomu zaprezentowanego 
na eliminacjach. Po części oficjalnej przyszedł najbardziej 
oczekiwany przez wszystkich moment, czyli wykonanie kolęd 
przez nagrodzonych. Usłyszeliśmy łącznie 25 tych najbardziej 
tradycyjnych, jak również tych już trochę zapomnianych kolęd. 
Organizatorami Koncertu Galowego było Stowarzyszenie Św. 
Jana z Dukli, Zespół Szkół w Bęczkowie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Górnie. Patronat honorowy nad przeglądem objął 
wójt gminy Górno, Przemysław Łysak.

SOLiŚCi 4-6 Lat
I miejsce - Klaudia Kaleta
II miejsce - Julia Satro 

SOLiŚCi 7-9 Lat
I miejsce - Ewa Skrzypek
II miejsce – Amelia Szczepańczyk
III miejsce - Filip Satro 
Wyróżnienie - Stanisław Kaleta 

SOLiŚCi 10-12 Lat
I miejsce - Wanessa Ziach 
II miejsce - Paweł Kaleta 
III miejsce - Izabela Waldon 
Wyróżnienia - Maja Kowalicka i Aleksandra Strząbała 

SOLiŚCi GimNaZJUm i SZKOŁy PONaDGimNaZJaLNE
I miejsce - Natalia Sulej 
II miejsce - Dominika Brelak 
III miejsce - Patrycja Kaleta 
Wyróżnienie - Zuzanna Tomczyk 

ZESPOŁy WOKaLNE DZiECiĘCO – mŁODZiEżOWE
I miejsce - Schola parafialna z Bęczkowa 
II miejsce - Schola parafialna z Górna 
III miejsce - Zespół dziecięcy SP Leszczyny
III miejsce - Schola parafialna ze Skorzeszyc 
GRAND PRIX - Górne Nutki 

ZESPOŁy WOKaLNE DOROŚLi
I miejsce - Zespół Śpiewaczy Górnianecki 
II miejsce – KGW Ekobabki
III miejsce – KGW Radlinianki
Nagroda specjalna - Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie 
Wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich z Leszczyn

LaUREaCi PRZEGLĄDU

Zespół dziecięcy SP Leszczyny - zdobywcy iii miejsca.

Schola parafialna ze Skorzeszyc - zdobywcy iii miejsca.

Schola parafialna z Górna - zdobywcy ii miejsca.

Schola parafialna z bęczkowa - zdobywcy i miejsca.
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Pierwszy Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

Ewa Skrzypek - zdobywczyni i miejsca 
w kategorii soliści 7-9 lat.Zespół Górne Nutki - zdobywca Grand Prix i Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Koło Gospodyń Wiejskich Radlinianki.

Zespół Śpiewaczy Górnianecki.

Laureaci przeglądu w kategorii soliści 4-6, 7-9 oraz 9-12 lat.

Koło Gospodyń Ekobabki z Cedzyny.

Zespół Pieśni i tańca bęczkowianie.

Laureaci w kategorii soliści - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
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Mieszkańcy mieszkańcom

Uczniowie przypomnieli historię 
bożego Narodzenia, Radlinin-

ki zachęcały do wspólnego śpiewa-
nia kolęd i pastorałek, a wszystko 
to przy akompaniamencie muzyków. 
Już po raz czwarty w szkole w Radli-
nie odbyło się wspólne kolędowanie 
mieszkańców tej miejscowości.

Zainicjowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Radlinianki i Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Gór-
no coroczny obyczaj cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców 
i nie zaszkodził mu nawet siarczysty 
mróz. 7 stycznia sala gimnastyczna 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Radlinie pękała w szwach. W gronie 
przybyłych na tę wyjątkową uroczystość 
nie mogło zabraknąć Przemysława Ły-
sak, wójta gminy, który wspiera wszel-
kie inicjatywy kulturalne w naszej małej 
ojczyźnie. 

W pięknej scenerii nawiązującej do 
Betlejem rozpoczęto biesiadę kolędową  
od przedstawienia jasełkowego. W tym 
roku scenariusz bożonarodzeniowe-
go misterium powstał w wyniku współ-
pracy nauczycieli z ZSP i KGW Ra-
dlinianki. Mali aktorzy w specjalnie 
przygotowanych kostiumach, z wielkim 

przejęciem i zaangażowaniem przed-
stawili sceny narodzin Chrystusa. 
Był św. Józef, Maryja, Trzej Kró-
lowie, pasterze, aniołowie i dzieci  
z przedszkola. Niezaprzeczalnie swój 
udział mieli tu także rodzice dzieciaków, 
którzy bardzo aktywnie angażują się 
w działalność szkoły. Całość przedsta-
wienia  urozmaicały kolędy wykonane 
przez panie z koła wraz z mieszkańca-
mi. Członkinie KGW dbają o to, aby nie 
zaprzepaścić tego kulturowego bogac-
twa naszej małej ojczyzny, dlatego śpie-
wom towarzyszyła prawdziwa kapela 
ludowa, czyli muzykanci z KGW. 

Nie zabrakło też występu Radlinia-
nek. Panie przedstawiły dwie piękne 
pieśni związane z Bożym Narodzeniem: 
kantyczkę o ucieczce Maryi oraz  pa-
storałkę „Gore gwiazda Jezusowi”, któ-
rymi wywalczyły III miejsce w Gminnym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Dziś już 
rzadko kto pamięta, czym były kantycz-
ki lub pastorałki, dlatego warto je przy-
pominać, aby nie zostały zapomniane. 
Swoimi umiejętnościami mogła też po-
chwalić się młodzież radlińska. Julka 
Dudzik i Ania Kryszczak, które grają 
w Gminnej Orkiestrze Dętej, akompa-
niowały do wspólnego  kolędowania  

na saksofonach altowych.  
Osoby przybyłe na wspólne ko-

lędowanie w szkole w Radlinie mo-
gły skosztować wielu przysmaków 
przygotowanych przez panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich Radlinian-
ki. Były: kapusta z grochem, pierogi  
z kapustą, sałatki, śledzie, ciasto, ale 
skoro skończył się okres postu, to  nie 
zabrakło tradycyjnych ludowych sma-
kołyków, takich jak smalec ze swojskim 
chlebem. Wieczór upłynął w miłej i ra-
dosnej atmosferze, a zakończył się  po-
tańcówką, jak na karnawał przystało. 

i. Gałkiewicz

Sala gimnastyczna szkoły w  Radlinie wypełniona była po brzegi. Uczniowie wystawili tradycyjne jasełka.

Do wspólnego śpiewania zachęcały panie z KGW Radlinianki. Uczniowie szkoły w Radlinie kunsztownie przygotowali jasełka.
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Gospodarze z Ekobabkami  
wystąpili w Cedzynie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Ekobabki wystawiły jasełka. 

Spotkanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie zakończyła zabawa.

hala sportowa zapełniła się mieszkań-
cami Cedzyny chcącymi wziąć udział we 
wspólnym kolędowaniu.

Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich Ekobabki oraz panowie 

z Gminnego Koła Gospodarzy wystą-
pili razem przed mieszkańcami Ce-
dzyny. Efekt był imponujący.

„Hej, kolęda, kolęda...” - spotkanie 
integracyjne pod takim tytułem odbyło 
się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Cedzynie. Zorganizowały je panie 
z miejscowego Koła Gospodyń Wiej-
skich Ekobabki przy pomocy dyrekcji 
placówki.

Panie wcieliły się w role kolędników, 
przygotowały także dla widzów degusta-
cję ekologicznych soków własnej pro-
dukcji. Na scenie wystąpiło także Gmin-
ne Koło Gospodarzy, które rozbawiło 
przybyłych na spotkanie. Ekobabki już 
myślą jak nawiązać z nimi współpracę. 

- Chcemy wystawiać spektakle i przy-
dałby się ktoś do grania męskich ról - 
mówi Alicja Staszewska, członek zarzą-
du KGW Ekobabki w Cedzynie.
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Pamiętamy o seniorach

Szacunek do starszych to jedna 
z fundamentalnych zasad do-

brego wychowania. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w całej 

naszej gminie odbywały się uroczystości, 
na które zapraszano seniorów.

DZiEń SENiORa
Co roku środowisko Leszczyn inte-

gruje się z najstarszymi mieszkańcami.  
Koło Gospodyń Wiejskich przy współ-
pracy ze Szkołą Podstawową w Leszczy-
nach przygotowuje program artystyczny 
i tradycyjną „herbatkę z niespodzianką”.

21 stycznia mury Szkoły Podstawo-
wej im. Noblistów Polskich zgromadziły 
seniorów, przedstawicieli władz gminy 
Górno - wójta Przemysława Łysaka, wi-
cewójta Czesława Pytla, przedstawiciela 
kuratorium - dyrektora Wydziału ds.  Nad-
zoru Pedagogicznego Beatę Gawęcką-
-Ajchel, radnego i sołtysa wsi Stanisława 
Anioła, naczelnika OSP Adana Kotasia 
oraz nauczycieli i uczniów. Wszystkich 
zebranych powitali ciepło Jerzy Snopek 
- dyrektor placówki i Barbara Kundera 
- przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich.

Goście mogli najpierw obejrzeć pięk-
ne jasełka pt. „ON jest Królem”. Przedsta-
wienie rozpoczęły maluchy z kl. O, które 
odśpiewały po góralsku piosenkę o „ło-
wieckach”. W niezwykłych scenach ocze-
kiwania na narodziny Chrystusa talenty 
aktorskie zaprezentowały dzieci z klas 

IV i V, a na  szczególne wyróżnienie za-
służyli Krzysztof Kotaś - Wnuczek i Miko-
łaj Łakomiec - Dziadek. Ciekawe teksty 
przeplatane były kolędami śpiewanymi 
przez chórek uczennic z kl. III. Jasełka 
przygotowali nauczyciele: Dorota To-
karska, Anna Wiecha, Sławomir Wiech, 
Edyta Gondek i Małgorzata Sokół.

Po spektaklu zaproszeni goście udali 
się do pobliskiej remizy, gdzie przy  her-
batce i gorącym poczęstunku przygo-
towanym przez panie z Koła Gospodyń 
uczestniczyli w licznych konkursach (ba-
lonowe wróżby, wiązanie krawatów, pyta-
nie - odpowiedź, itp.). W  zaciętej, siłowej 
walce „na ręce” wójt gminy pokonał sołty-
sa Leszczyn. Podobały się również pełne 
humoru skecze zaprezentowane przez 
panie z KGW - „Spadek” i „Niepamięć”. 
Nie zabrakło  znanych najstarszemu po-
koleniu piosenek i tańców przy dźwię-
kach muzyki „na żywo”.

To niecodzienne spotkanie doszło 
do skutku dzięki hojności sponsorów: 
wójta gminy Górno, radnego wsi, dyrek-
tora szkoły, KGW, p. Roberta Grzesika 
i p. Anny Łakomiec.

KiLKa DNi WCZEŚNiEJ
FamiLiaDa DLa babCi i DZiaDKa
O swoich babciach i dziadkach pa-

miętały także maluchy z oddziału przed-
szkolnego i punktu przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Leszczynach. 
Licznie przybyli goście zasiedli przy 

specjalnie przygotowanych dla nich 
miejscach w szkole i z niecierpliwością 
czekali na rozpoczęcie występu swoich 
wnucząt. Przedszkolaki wspólnie ze swo-
imi opiekunami: Małgosią Sokół, Małgo-
sią Usnarską oraz Małgosią Stachurą  
przygotowały ciekawe przedstawienie. 

Przedszkolaki zaprezentowały znany 
wszystkim teleturniej „FAMILIADA”, bez 
którego niedzielny rosół nie smakowałby 
tak samo. Na twarzach dzieci widać było 
ogromną radość oraz skupienie.  Nie za-
brakło także popisów tanecznych, weso-
łych żartów oraz tradycyjnego „Sto lat”. 
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które włożyły wiele wysiłku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość 
i szacunek do babci i dziadka. Gościom 
towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy 
wzruszenia. 

Po występie kilka słów skierował do 
wszystkich zebranych gości dyrektor 
szkoły w Leszczynach Jerzy Snopek. 
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć 
i dziadków po raz kolejny ukazały nam, 
jak ważne są takie spotkania i wspólnie 
spędzone chwile z wnukami.

DWa DNi WyStĘPóW 
W CEDZyNiE
Wyjątkowe spotkanie dla swoich babć 

i dziadków przygotowali uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzy-
nie. W piątek 20 stycznia jasełka wysta-
wili uczniowie klas 1-3. Następnego dnia 
przed babciami i dziadkami wystąpiły 
dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Zarówno w piątek, jak i w sobotę 
szkolna hala sportowa wypełniona była 
po brzegi, a na seniorów oprócz wystę-
pów czekał słodki poczęstunek.

anna Wiecha
małgorzata Usnarska

artur Pedryc

Wszystkim Babciom i Dziadkom 
z okazji ich święta życzymy zdrowia,  
wielu radosnych dni oraz mnóstwa 
czasu dla swoich wnucząt.

Na spotkania z seniorami w Leszczynach przybył wójt Łysak. Najmłodsze dzieci z Leszczyn przygotowały „Familiadę”.

hala ZSP w Cedzynie była wypełniona po brzegi i to przez dwa dni z rzędu.
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Spotkania autorskie z pisarzami, 
warsztaty rękodzielnicze, kon-

kurs fotograficzny i poetycki – wszyst-
ko to zostało zorganizowane w ramach 
projektu „Świętokrzyskie inspiracje 
wczoraj i dziś - lokalne tradycje literac-
kie i rękodzielnicze w gminie Górno”. 
W ramach programu wydany został 
także tomik z poezją naszych lokalnych 
twórców oraz kartki pocztowe promują-
ce naszą gminę.

Projekt „Świętokrzyskie inspiracje 
wczoraj i dziś - lokalne tradycje literackie 
i rękodzielnicze w gminie Górno” został 
napisany i był realizowany w ubiegłym 
roku przez pracowników Gminnej Biblioteki 
Publicznej. W jego ramach zorganizowa-
no cykl spotkań z pisarzami regionalnymi. 
Między innymi ze Stanisławem Rogalą 
z Piekoszowa – autorem wielu książek, 
z których część znalazła się w kanonie 
lektur szkolnych („Chłopak zwany Kawką”, 

„Piotrowe Pole”). Mieszkańcy naszej gminy 
mogli także porozmawiać z Sebastianem 
Sobowcem z Sandomierza, pisarzem, 
przyrodnikiem i fotografikiem oraz Krzysz-
tofem Nawrotem z Kielc – pisarzem, saty-
rykiem i autorem scenariuszy do spektakli. 

W bibliotekach w Woli Jachowej i w Ra-
dlinie odbyły się warsztaty rękodzielnicze, 
podczas których młodemu pokoleniu prze-
kazywano wiedzę na temat sztuki zdob-
niczej regionu świętokrzyskiego. Efektem 
kilkudziesięciu godzin warsztatów były 
piękne ozdoby – również świąteczne, któ-
re można było podziwiać we wszystkich 
bibliotekach znajdujących się na terenie 
naszej gminy.

Ponadto w bibliotece w Radlinie zorga-
nizowano konkurs fotograficzny, a zdjęcia 
jego laureatów zostały wykorzystane do 
stworzenia kart pocztowych promujących 
naszą gminę. Z kolei w bibliotece w Krajnie 
zorganizowano konkurs poetycki imienia 

Rozalii i Wojciecha Grzegorczy-
ków, a zwycięskie utwory zna-
lazły się w specjalnie wydanym 
folderze pokonkursowym.

W ramach projektu wydano także to-
mik poezji, w którym znalazły się utwory 
poetów mieszkających na terenie naszej 
gminy. Publikacja trafiła do wszystkich bi-
bliotek działających w gminie Górno.

Świętokrzyskie inspiracje  
w bibliotekach

Twórcy
gminy 

Górno

Podczas spotkania z S. Rogalą w bibliotece w Woli Jachowej. Spotkanie z Sebastianem Sobowcem w bibliotece w Górnie.

W ramach projektu odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Wydano także karty pocztowe i tomik z poezją naszych twórców.
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Rewitalizacja w gminie Górno

W związku z planowaną 
realizacją procesu rewi-

talizacji, Urząd Gminy Górno zbli-
ża się do  końca działań związa-
nych  z opracowaniem Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Górno na 
lata 2016-2022 zgodnie z Ustawą 
z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) i Wytycznymi w zakre-
sie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014–2020 
zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 
2016 r. przez ministra Rozwoju.

Został sporządzony projekt doku-
mentu, którego fundamentem jest 
komplementarność, koncentracja 
i kompleksowość wszystkich za-
planowanych do realizacji zadań, 
przy jednoczesnej realizacji part-
nerstwa i partycypacji społecznej. 
Dzięki temu, program ten będzie 
stanowił podstawę do podjęcia kom-
pleksowych działań rewitalizacyj-
nych na zdegradowanym obszarze 
gminy wymagającym szczególnego 
wsparcia i umożliwi efektywne po-
zyskiwanie dofinansowania projek-
tów ze środków Unii Europejskiej 
w perspektywie finansowej na lata 
2014–2020. Zostały zaplanowane 

do realizacji projekty główne, a tak-
że przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
ukierunkowane na realizację celów 
rewitalizacji. Przyczynią się one do 
pobudzenia aktywności społecznej 
i przedsiębiorczości mieszkańców, 
przywrócenia estetyki i ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska na-
turalnego, zachowania dziedzictwa 
kulturowego, a tym samym poprawy 
jakości życia społeczności lokalnej.

Przeprowadzone zostały następu-
jące etapy prac nad dokumentem:

- pierwszym etapem była ca-
łościowa diagnoza gminy Górno 
w podziale na sołectwa umożliwiają-
ca wyznaczenie obszaru zdegrado-
wanego oraz obszaru rewitalizacji, 
charakteryzujących się największą 
kumulacją problemów i lokalnych po-
tencjałów. Obszar rewitalizacji obej-
muje swoim zasięgiem zamieszkałe 
tereny sołectw: Górno, Górno Par-
cele oraz fragment Woli Jachowej; 

- następnie przeprowadzona zo-
stała pogłębiona analiza wyznaczo-
nego obszaru rewitalizacji;

- kolejnym etapem było wypraco-
wanie założeń przez interesariuszy 
poprzez wspólne spotkania, dysku-
sje i warsztaty diagnostyczno-pro-

jektowe oraz propozycje projektów 
składanych w formie fiszek projek-
towych. W dniu  7 grudnia 2016 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gór-
nie odbyła się również Konferencja 
Rozpoczynająca prace nad doku-
mentem;

- spotkania Zespołu ds. Rewitali-
zacji. 

Przed nami:
- spotkania z mieszkańcami i part-

nerami projektów, konsultacje spo-
łeczne projektu dokumentu, a na-
stępnie przyjęcie go na sesji przez 
Radę Gminy. 

Zapraszamy mieszkańców do 
udziału w Konferencji Podsumo-
wującej zakończone prace nad 
dokumentem, która odbędzie się 
w dniu 15 lutego 2016 r. od godz. 
12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie. Szczegółowe i bieżące in-
formacje, a w szczególności terminy 
spotkań i konsultacji społecznych, 
można uzyskać na stronie interne-
towej gminy Górno www.gorno.pl 
w zakładce „Rewitalizacja”, a także 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy 
w Górnie.

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Górno na lata 2016–2022” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji 

na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego

W sprawie planu rewitalizacji gminy Górno przeprowadzono wiele spotkań i konsultacji z mieszkańcami.


