
Duże zmiany  
w jednostce  
OSP w Górnie
Nowy prezes zarządu, nowy na-

czelnik, skarbnik i sekretarz. 
Takie zmiany przyniosło ostatnie ze-
branie członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górnie, które odbyło się 
18 lutego. 

Z zasiadania w zarządzie zrezygno-
wali druhowie pełniący przez wiele lat 
kluczowe funkcje w jednostce. Jak tłuma-
czą swoją decyzję? Kogo wybrano na ich 
miejsce?

Górnianecki nr 1 
w województwie 

Górnianecki udowodniły, że 
w śpiewaniu kolęd nie mają so-

bie równych.
29 stycznia odbył się finał XXIV Świę-

tokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek we Włoszczowie, na którym zapre-
zentowały się 22 podmioty wyłonione 
wcześniej w konkursach rejonowych. 

Naszą gminę reprezentował Zespół 
Śpiewaczy Górnianecki. Na widowni nie 
zabrakło wiernego fana zespołu - wójta 
Przemysława Łysaka, który mocno trzy-
mał kciuki za nasze panie. Górnianecki 
wyśpiewały I miejsce w kategorii Zespół 
Ludowy. II miejsce zajął zespół z Bielin, 
a trzecie z Morawicy.

Czytaj na stronie 3
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Stanisława Pedrycz z Leszczyn, 
najstarsza mieszkanka gminy, 
obchodziła setne urodziny
Mimo słusznego wieku cieszy 

się pełną sprawnością umy-
słową, jak sama twierdzi - do tej 

pory doskonale pamięta wszyst-
ko to, czego uczyła się  

w szkole. Stanisława 
Pedrycz świętowa-

ła w minionym 
miesiącu set-
ne urodziny. 

To najstar-

sza osoba żyjąca na terenie naszej gmi-
ny. Nic więc dziwnego, że na jubileuszu 
pojawiło się wielu zacnych gości. Z kwia-
tami i życzeniami przybyli między innymi 
Przemysław Łysak, wójt  Górna, Janusz 
Bednarz, przewodniczący Rady Gminy, 
przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Kielcach, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Urzędu Stanu Cywilnego w Górnie.

Czytaj na stronie 4

W Radlinie 
będzie żłobek
Żłobek na 58 miejsc dla dzieci  

 w wieku do trzech lat powsta-
nie w Radlinie. 

Gmina Górno pozyskała na ten cel 
dotację z rządowego programu Maluch 
Plus 2017 w wysokości ponad 747 tysię-
cy złotych. Nasz projekt uplasował się na 
piątym miejscu w kraju - najwyżej z woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Czytaj na stronie 2
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Pieniądze na nowy piec  
i docieplenie domu
Od pierwszego marca 2017 roku 

w trybie ciągłym aż do wyczerpania 
puli dostępnych środków, osoby fi-
zyczne mieszkające na terenie powia-
tu kieleckiego mogą składać wnioski 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na dofinansowanie zadań 
obejmujących modernizację indywidu-
alnych kotłowni, zakup i montaż odna-
wialnych źródeł energii oraz termomo-
dernizację budynków.

Można się ubiegać między innymi 
o dofinansowanie na wymianę pieca 
centralnego ogrzewania, montaż ko-
lektorów słonecznych, ogniw fotowol-
taicznych czy instalację przydomo-
wych elektrowni wiatrowych.

Uwaga! Ptasia grypa!
Główny Inspektor Sanitarny apeluje 

o ostrożność w związku z wystąpieniem 
przypadków zakażeń wysoce patogen-
nym wirusem grypy ptaków A(H5N8), 
u drobiu i ptaków dzikich w Polsce.

Należy bezwzględne przestrzegać 
zasad bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostę-
pem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz;
- nie poić drobiu wodą ze zbiorników, 

do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować odzież i obuwie ochron-

ne;
- stosować maty dezynfekcyjne 

w wejściach i wyjściach z budynków, 
w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczo-
nych do tego celu pomieszczeniach bez 
możliwości swobodnego poruszania się 
po otwartym wybiegu.

Inspekcja sanitarna ostrzega, że za 
brak stosowania zasad bioasekuracji 
będą nakładane kary administracyjne.

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno
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Żłobek na 58 miejsc dla dzieci  
 w wieku do trzech lat powsta-

nie w Radlinie. Samorząd otrzymał na 
ten cel dotację w wysokości ponad 
747 tysięcy złotych z rządowego pro-
gramu Maluch Plus 2017.

Cała inwestycja kosztować będzie 
ponad 2,7 miliona złotych. Co ważne, 
nasza gmina zajęła wysokie, piąte miej-
sce, jeśli chodzi o wysokość przyznanej 
dotacji. Oferty na dofinansowanie po-
dobnych inwestycji dostały, w ramach 
programu Maluch Plus 2017, 103 pod-
mioty z całej Polski. 

- Z naszego województwa jesteśmy 
najwyżej. To nas ogromnie cieszy, bo 
o żłobku w naszej gminie myśleliśmy od 
dawna.

Od lat rozwijamy oświatę, a żłob-
ka u nas brakowało. Cieszymy się, że 
w końcu powstanie. Liczyliśmy co praw-
da na jeszcze większe dofinansowa-

nie, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że 
pieniędzy na ten cel jest coraz mniej. 
Początkowo na osobę dofinansowanie 
wynosiło 40 tys. zł. W ubiegłym roku już 
20 tys. zł, a w tym około 13 tys. zł. Pozo-
staje cieszyć się z tego, że tak wysoko 
oceniono nasz projekt - mówi Przemy-
sław Łysak, wójt Górna.

Jak wyglądać będzie żłobek? Obiekt 
powstanie całkowicie od podstaw, na 
działce po starej szkole.

Budynek będzie parterowy z podda-
szem użytkowym. Żłobek w dwóch od-
działach ma zapewnić opiekę dla 58 ma-
luchów. Atrakcyjnie zagospodarowany 
zostanie także teren wokół budynku. Na 
terenie przed żłobkiem powstaną mię-
dzy innymi plac zabaw dla dzieci, chod-
niki, parking i droga dojazdowa.

Żłobek ma zacząć funkcjonować jesz-
cze w tym roku. Będzie to pierwsza tego 
typu placówka w naszej gminie.

Żłobek powstanie 
w Radlinie

Tak będzie wyglądał żłobek, który powstanie jeszcze w tym roku w Radlinie.

GŁOS GÓRNA

Miejsce na Twoją
 reklamę

ogłoś się w „Głosie Górna”
tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350
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200 lat Pani Stanisławo!

Mimo słusznego wieku cieszy 
się pełnią sił umysłowych, jak 

sama twierdzi - do tej pory doskonale 
pamięta wszystko to, czego uczyła się  
w szkole. Stanisława Pedrycz z Lesz-
czyn świętowała w minionym miesiącu 
setne urodziny. 

Jubilatka wychowała sześcioro dzieci, 
doczekała się 16 wnucząt i 10 prawnu-
cząt. Jej rodzina rozsiana jest po całym 
świecie. Mieszka między innymi w Austra-
lii i Holandii.

Stulatką na co dzień opiekuje się zięć 
z córką, którzy mają dom na tej samej 
działce.

Pani Stanisława Pedrycz jest obecnie 
najstarszą osobą żyjącą na terenie naszej 
gminy. Nic więc dziwnego, że na jej jubi-
leuszu pojawiło się wielu zacnych gości. 

Z kwiatami i życzeniami przybyli mię-
dzy innymi Przemysław Łysak, wójt  Gór-
na, Janusz Bednarz, przewodniczący 
Rady Gminy, Dorota Moralska, naczelnik 
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Kielcach, Dorota Matuszew-
ska, szefowa Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Łucja Nowak, przedsta-
wicielka Urzędu Stanu Cywilnego w Gór-
nie.

Jubilatka otrzymała od wójta ogromny 
kosz kwiatów, tort oraz ciepły koc. Wło-
darz gminy złożył jej życzenia długich lat 
życia w zdrowiu i świetnym samopoczu-
ciu. Odczytał także list gratulacyjny nade-
słany dla niej przez wojewodę świętokrzy-
skiego Agatę Wojtyszek.

Jubilatkę ucieszył także prezent od 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego. Przedstawicielka tej instytucji wrę-
czyła jej decyzję o przyznaniu specjal-
nego dodatku do emerytury w wysokości  
3 tys. zł.

Czy jest jakaś recepta na długowiecz-
ność? Najstarsza mieszkanka gminy 
z pewnością jest wyjątkowo pogodną 
osobą. Lubi towarzystwo, uwielbia żar-
tować i opowiadać śmieszne wierszyki. 
Wypiwszy lampkę szampana za swoje 
zdrowie, powiedziała:

Daliście kieliszek, 
nie doszedł kieliszek.
Dajcie mi drugiego, 
popchnie ten tamtego.
Redakcja „Głosu Górna” winszuje jubi-

latce wieku i życzy jeszcze wielu lat życia 
w zdrowiu, świetnym humorze i towarzy-
stwie najbliższych.

Wójt gminy Górno przypomi-
na, że w 2017 r. kolejny raz 

rolnicy mogą odzyskać część pie-
niędzy wydanych na zakup oleju na-
pędowego używanego do produkcji 
rolnej. Podobnie jak w poprzednich 
latach wnioski będzie można składać 
w dwóch okresach:

•  w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 
lutego 2017 r. wraz z fakturami (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierp-
nia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

•  w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 
31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w okresie od 1 
lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ra-
mach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2017 roku.

S t a w k a 
zwrotu po-
datku ak-
cyzowego 
w 2017 
roku wy-
nosi 1,00 zł 
do 1 litra ole-
ju napędowego 
zużytego do pro-
dukcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego 
maksymalnie może wynieść 86,00 zł za 
1 ha użytków rolnych.

 Druk wniosku jest załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. 
(poz.789) i jest dostępny do pobrania na 
stronie internetowej urzędu, lub w sie-
dzibie Urzędu Gminy Górno na parterze 
w pokoju 8.

Odzyskaj część pieniędzy 
wydanych na paliwo

Najstarsza mieszkanka gminy z okazji setnych urodzin otrzymała ogromny kosz kwiatów, tort i ciepły koc. Na zdjęciu jubilatka, 
wójt Przemysław Łysak, Edward Salwa, zięć stulatki oraz jej opiekunka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Czaja.

Zdobądź 
fundusze na 
własną firmę
Jeśli masz ponad 29 lat, jesteś 

osobą niepełnosprawną lub 
chcesz odejść z rolnictwa i założyć 
własną firmę, możesz zdobyć ponad 
30 tysięcy złotych na ten cel. Czasu 
jednak nie ma dużo, bowiem nabór 
wniosków kończy się 3 marca.

Fundacja PEStka oraz Towarzystwo  
ALTUM zapraszają mieszkańców powia-
tu kieleckiego oraz miasta Kielce, którzy 
chcą założyć własną działalność gospo-
darczą do udziału w programie, w któ-
rym można otrzymać na uruchomienie 
firmy ponad 30 tysięcy złotych.

Szczegóły programu oraz dokumenty 
do pobrania na stronie www.fundacja-
pestka.pl. Dokumenty należy złożyć 
do 3 marca 2017 roku.
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Duże zmiany we władzach  
OSP w Górnie

Nowy prezes zarządu, nowy na-
czelnik, skarbnik i sekretarz. 

Takie zmiany przyniosło ostatnie ze-
branie członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górnie, które odbyło się 18 
lutego 2017 roku. 

Z zasiadania w zarządzie zrezygno-
wali druhowie pełniący przez wiele lat 
kluczowe funkcje w jednostce: Krzysz-
tof Grzegolec – dotychczasowy prezes, 
Stanisław Synowiec – naczelnik, Marian 
Grzegolec – sekretarz oraz Zdzisław 
Grzegolec – skarbnik.

Jak tłumaczą decyzję o rezygnacji?
- Pracuję zawodowo poza miejsco-

wością, w której mieszkam. Tymczasem 
coraz więcej się dzieje, coraz więcej jest 
projektów i rzeczy do zrobienia w jedno-
stce. Trudno mi łączyć pracę zawodową 
z funkcją prezesa OSP, dlatego postano-
wiłem zrezygnować – informuje Krzysztof 
Grzegolec.

Stanisław Synowiec miał tłumaczyć 
druhom, że rezygnuje, ponieważ ze 

względu na wiek nie może już brać udzia-
łu w akcjach gaśniczych, więc zasiadanie 
we władzach jednostki także zostawia 
młodszym.

Marian Grzegolec - sekretarz - za 
powód rezygnacji także podawał wiek 
i kłopoty zdrowotne. Z kolei Zdzisław 
Grzegolec uznał, że musi więcej czasu 
poświęcać na prowadzenie firmy.

Rezygnacja czterech osób pełniących 
najwyższe funkcje w jednostce może 
rodzić różne pytania, dlatego Krzysztof 
Grzegolec z góry odpowiada: - Nic złego 
się nie stało. Jednostka funkcjonuje wła-
ściwie. Niestety zarządzanie nią wymaga 
coraz więcej czasu. Wchodzą różne pro-
jekty unijne, które realizujemy. Niełatwo 
to łączyć z pracą zawodową, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę wiek. Poza tym kiedyś 
musi nastąpić zmiana pokoleniowa. Już 
w ubiegłym roku mieliśmy zamiar zrezy-
gnować. Ostatecznie nastąpiło to teraz – 
wyjaśnia Krzysztof Grzegolec.

Po burzliwych obradach trwających 
ponad dwie godziny druhowie wybrali 
nowy zarząd. Prezesem został Arkadiusz 
Grzegolec, syn poprzedniego prezesa. 
Naczelnikiem - Marcin Siciarski, skarb-
nikiem - Patrycja Gajewska, zaś sekreta-
rzem – Marcin Kasprzyk.

- Jako cel postawiłem sobie zachęcać 
ludzi do wstępowania w szeregi Ochotni-
czej Straży Pożarnej oraz dbać o szero-
ko pojęty rozwój naszej formacji – mówi 
Arkadiusz Grzegolec, nowy prezes OSP 
w Górnie.

Podczas sobotniego spotkania straża-
cy z Górna podsumowali miniony rok. Do 
akcji wyjeżdżali 59 razy, z czego 30 do 
pożarów, 28 wzywani byli do usuwania 
miejscowych zagrożeń. Odnotowali także 
jeden fałszywy alarm.

Podczas zebrania 11 osób, które wstą-
piły do Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, złożyło ślubowanie.

Ma 25 lat, studiuje zarządzanie bez-
pieczeństwem w Społecznej Aka-
demii Nauk w Kielcach. Do Ochotni-
czej Straży Pożarnej wstąpił w wieku 
16 lat. Za cel postawił sobie rozwój 
jednostki. Zamierza też zachęcać 
mieszkańców Górna, by wstępowa-
li w szeregi OSP. Jest najmłodszym 
prezesem OSP w gminie Górno i jed-
nym z najmłodszych w województwie.

ARKADIUSZ GRZEGOLEC 
prezes OSP w Górnie

Podczas zebrania przysięgę złożyło 11 osób wstępujących do MDP.

Weź udział w konkursie, możesz wygrać ciągnik!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Oddział Regional-
ny w Kielcach uprzejmie informuje, iż 
w porozumieniu z Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwo-
wą Inspekcją Pracy przeprowadzi 
w 2017 roku XV Ogólnokrajowy Kon-
kurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”.

Celem konkursu jest promocja zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy 
i przebiega w trzech etapach: regional-

nym, wojewódzkim oraz centralnym. 
Udział w konkursie mogą brać pełnolet-
nie osoby prowadzące produkcyjną dzia-
łalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS 
(przynajmniej jeden z właścicieli).

KRUS zwróciła się do wójta gminy 
Górno o wytypowanie  gospodarstwa, 
które będzie reprezentowało naszą gmi-
nę w konkursie. 

Gospodarstwo należy zgłosić do 
KRUS OR w Kielcach w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 31 marca 2017 
roku.

Właściciele gospodarstw, którzy 

chcieliby wziąć udział w konkursie, pro-
szeni są o kontakt z pracownikami Urzę-
du Gminy Górno.

- Konkurs jest szansą na zapre-
zentowanie własnego warsztatu pracy 
i osiągnięć zawodowych; poddanie go-
spodarstwa profesjonalnemu audytowi 
bezpieczeństwa pracy oraz daje możli-
wość zdobycia nagród, z których najcen-
niejszą jest wysokiej jakości ciągnik rol-
niczy, ufundowany przez prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
- informuje Przemysław Łysak, wójt gmi-
ny Górno.
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Janusz Bednarz
Przewodniczący 

Rady Gminy Górno

Przemysław Łysak
Wójt 

Gminy Górno

Z okazji 

Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności,  

spełnienia marzeń 
oraz życzliwości. 

Niech radość i uśmiech 
towarzyszy Wam każdego dnia, 

a uczucia przyjaźni i miłości 
dają poczucie spełnienia 

i satysfakcji zarówno 
w życiu rodzinnym 
jak i zawodowym.

U nas liczba mieszkańców 
wzrasta najszybciej

Gmina Górno kolejny rok z rzę-
du odnotowała wzrost liczby 

mieszkańców. Podczas gdy w większo-
ści gmin powiatu kieleckiego mamy do 
czynienia z tendencją odwrotną. 

Około tysiąca mieszkańców straci-
ły w 2016 roku w porównaniu do 2015 
Kielce i powiat kielecki. To pierwszy taki 
przypadek od wielu lat. Do 2015 roku 
miasto Kielce co roku systematycznie 
traciło około 1000 - 1300 osób, nato-
miast powiat kielecki prawie tyle samo 
zyskiwał. W 2016 nastąpił zwrot - Kiel-
ce nadal tracą, a powiat prawie nic nie 
zyskał. Oznacza to, że ludzie z naszego 
terenu wyjeżdżają - donosi „Echo Dnia”. 

Oprócz Kielc najbardziej ubyło miesz-
kańców w gminach: Zagnańsk - 195 osób 
oraz Chęciny i Pierzchnica - po 137 osób. 

Niektórym gminom przybyło miesz-
kańców. W tym gronie znalazła się 
gmina Górno i co ważne zajmuje jedną 
z najwyższych pozycji w tej klasyfikacji. 
Największy wzrost ma gmina Nowa Słu-
pia - 237 osób oraz Górno - 207, Mniów 
- 113 osób, Strawczyn - 74 osoby i Bie-
liny oraz Masłów - odpowiednio 64 i 53 
mieszkańców. 

Zastanawiające, że o 75 osób zmniej-
szyła się liczba mieszkańców Morawicy.

W ubiegłym roku także znaleźliśmy 
się w czołówce gmin powiatu, gdzie lu-
dzie najchętniej budują domy. Zajęliśmy 
czwarte miejsce w powiecie pod wzglę-

dem ilości uzyskanych pozwoleń na bu-
dowę.

Pierwsze miejsce Nowej Słupi tro-
chę mnie zaskakuje, bo tylko ta gmina 
i my odnotowaliśmy przyrost ludności 
o ponad dwieście osób. W naszej gmi-
nie ludzie niedużo płacą za wodę, od-
prowadzanie ścieków i odbiór śmieci. 
Szkoły kształcą na wysokim poziomie 
(Lider Edukacji 2016), a służba zdrowia 

działa bardzo dobrze. Pomoc społecz-
na też jest oceniana jako jedna z naj-
lepszych w kraju (Samorząd Równych 
Szans). Staramy się dbać o infrastruk-
turę i przedsiębiorczość. GOK wspólnie 
z organizacjami dba o tradycję i kulturę. 
To wszystko przynosi efekty. Jesteśmy 
gminą, w której warto mieszkać i o to 
chodzi - mówi wójt Przemysław Łysak.

Żródło: Echo Dnia
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Gmina Górno doceniona przez Warszawski Klub Przyjaciół 
Ziemi Kieleckiej
Europarlamentarzyści, byli mini-

strowie, ambasadorzy, posłowie 
i senatorowie, ludzie mediów i wiele 
innych osobistości przybyło na do-
roczne spotkanie Warszawskiego Klu-
bu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Na tę 
niezwykłą imprezę zaproszona została 
gmina Górno, by zaprezentować swe 
walory oraz atrakcje turystyczne.

Co roku do stolicy jadą promować się 
tylko dwa samorządy ze Świętokrzyskie-
go. Tym razem ten zaszczyt przypadł gmi-
nom Górno i Morawica. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli: marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas, prezydent Kielc Wojciech Lubawski 
i starosta kielecki Michał Godowski.

By promować naszą gminę, do stolicy 
oprócz wójta Przemysława Łysaka poje-
chało Gminne Koło Gospodarzy, które 
podczas imprezy wystąpiło dwa razy.

Panie z kół gospodyń wiejskich zabra-
ły do Warszawy tradycyjne świętokrzy-
skie potrawy i ciasta, którymi częstowały 
gromadzących się przy specjalnie stwo-
rzonym stoisku. Tuż obok nich panowie 
z Gminnego Koła Gospodarzy propono-
wali skosztować domowej roboty nalewek.

Z kolei pracownice Gminnego Ośrod-
ka Kultury zadbały o to, by podczas im-
prezy znalazło się miejsce na profesjo-
nalne stoisko promujące walory naszej 
gminy. Uczestnicy imprezy mogli z niego 
zabrać folder turystyczny, w którym zna-
leźli między innymi katalog gospodarstw 
agroturystycznych działających na tere-
nie naszej gminy, zobaczyć spot rekla-
mujący gminę Górno, dowiedzieć się 

o prężnie rozwijających się u nas sto-
warzyszeniach i organizacjach pozarzą-
dowych, wysokim poziomie nauczania 
w szkołach, czy wreszcie o atrakcyjnych 
terenach pod budownictwo mieszkanio-
we. 

Stoisko naszej gminy było tym bardziej 
okazałe, że tuż przy nim promowały się 
prywatne firmy z naszego terenu - hotel 
Uroczysko oraz ośrodek Sabat w Krajnie. 

Punktem kulminacyjnym imprezy były 
wystąpienia wójtów gmin Górno i Morawi-
ca, którzy prezentowali walory swoich ma-
łych ojczyzn i zachęcali warszawiaków do 
odwiedzenia, a być może i zamieszkania 
w nich.

Wójt Morawicy Marian Buras, chcąc 
podkreślić jak atrakcyjnymi terenami dys-
ponuje pod budownictwo jednorodzinne, 
chwalił się, że w gronie mieszkańców jego 
gminy jest Sławomir Szmal, bramkarz 
Vive Tauronu Kielce.

- W naszej gminie mieszka dwóch pił-
karzy Vive Tauronu Kielce, więc jeste-
śmy dwa razy lepsi, a być może wkrótce 
zamieszka trzeci - ripostował żartobliwie 
wójt naszej gminy Przemysław Łysak.

- Podczas takich spotkań warto pod-
kreślać jedną rzecz: skąd jesteśmy. 
I powinniśmy być dumni, że pochodzimy 
z pięknych Gór Świętokrzyskich - mówił 
prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół 
Ziemi Kieleckiej, ambasador Wiesław 
Osuchowski.

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kie-
leckiej skupia ponad 400 członków pocho-
dzących z Kielecczyzny, a mieszkających 
na co dzień w stolicy.

Stoisko naszej gminy przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury, połączone  
z ekspozycjami prywatnych firm (Sabat Krajno i hotel Uroczysko) wyglądało okazale.

Warszawiacy mogli się przekonać jakie pyszności 
potrafią przyrządzić mieszkanki naszej gminy.

Gminne Koło Gospodarzy podczas imprezy w warszawskim hotelu Gromada, wychodziło na scenę dwa razy, aby 
zaprezentować zgromadzonym swoje umiejętności wokalne.
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Gmina Górno doceniona przez Warszawski Klub Przyjaciół 
Ziemi Kieleckiej

Gminne Koło Gospodarzy podczas imprezy w warszawskim hotelu Gromada, wychodziło na scenę dwa razy, aby 
zaprezentować zgromadzonym swoje umiejętności wokalne.

O walorach gminy Górno mówił wójt Przemysław Łysak. Wójt P. Łysak, wicemarszałek M. Szczepanik, A. Ciołak, europoseł Cz. Sie-
kierski, ambasador W. Osuchowski, wicemarszałek J. Maćkowiak, posłan-
ka M. Okła-Drewnowicz i Roman Ostrowski, były szef RN Radia Kielce.

Na doroczne spotkanie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej przybyła spora grupa mieszkańców naszej gminy.

Ambasador Wiesław Osuchowski z wicemarszałkiem  J. Maćko-
wiakiem przekazuje wójtowi P. Łysakowi pamiątkową karykaturę.
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Wójt Przemysław Łysak try-
umfował podczas Drugiego 

Gminnego Turnieju Szachowego.  
O tytuł zwycięzcy rywalizowało w nim 
19 miłośników tej królewskiej gry.

W sobotę 18 lutego 2017 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie 
odbył się Drugi Gminny Turniej Sza-
chowy. Jego uczestnicy rywalizowali 
w trzech kategoriach: Uczniowie Szkół 
Podstawowych klas I-III;  Uczniowie 
Szkół Podstawowych klas IV-VI, Dorośli. 
Zawodnicy rozgrywali partie w systemie 
szwajcarskim, co pozwoliło na wyłonie-
nie zwycięzcy w każdej kategorii. 

I miejsca zdobyli: Stanisław Kaleta – 
kat. C; Tomasz Krajcarz w kat. B. 

Rozgrywki w kat. D, czyli Seniorzy 
dostarczyły wszystkim największych 
emocji ze względu na fakt, iż zawodnicy 
prezentowali bardzo wysoki, wyrównany 
poziom. 

W ostatecznej punktacji zwycięzcą 
został wójt gminy – Przemysław Łysak, 
który zrobił wszystkim ogromną niespo-
dziankę osobiście uczestnicząc w tur-

nieju. Sędzią był pan Robert Karpeta, 
wieloletni gracz oraz nauczyciel w sek-
cji szachowej utworzonej przy Ośrodku 
Kultury. GOK w Górnie już po raz dru-

gi był gospodarzem tej prestiżowej im-
prezy szachowej. Patronat honorowy 
nad turniejem objął wójt gminy Górno – 
Przemysław Łysak.

Królewska gra w gminie

Uczestnicy Drugiego Gminnego Turnieju Szachowego z dyplomami.

Walentynki 
w ŚDS
Dzień św. Walentego obchodzo-

no w ŚDS w Woli Jachowej. Była to 
doskonała okazja do wzajemnego 
podziękowania sobie za otrzymane 
wsparcie i możliwość bycia ze sobą 
na co dzień.

W tym dniu wszystko było „serdusz-
kowe”. Domownicy już od dłuższego 
czasu przygotowywali się do tego święta 
wykonując niezliczoną ilość ozdób wa-
lentynkowych, serduszek, amorków itp., 
którymi udekorowali cały Dom.

Oczywiście jak zwykle nie zabrakło 
skocznej muzyki, tańców oraz zabaw 
o tematyce walentynkowej. Uczestni-
cy mogli wykazać się talentem aktor-
skim podczas spektaklu „Romeo i Julia” 
w wersji satyrycznej. Przygotowali rów-
nież taniec do muzyki „Jezioro łabędzie”.

Punktem kulminacyjnym tego dnia był 
konkurs recytatorski poezji o tematyce 
miłosnej. Jego uczestnicy zostali nagro-
dzeni wspaniałymi upominkami. Trady-
cją w naszym Domu jest także poczta 
walentynkowa. Wszyscy z niecierpliwo-
ścią oczekiwali na walentynki. Każdy 
mógł wysłać kartkę walentynkową, przy-
jacielski wiersz albo wyznanie miłosne. 
Wszystkim życzymy dużo miłości, przy-
jaźni, samych miłych chwil zarówno 14 
lutego jak i też przez cały rok.

Podopieczni ŚDS

W lodowatej wodzie,  
ale z gorącymi sercami
Jak morsy świętują Dzień Zako-

chanych? W lodowatej wodzie! 
Nic więc dziwnego, że walentynkowa 
kąpiel w zalewie w Cedzynie zgroma-
dziła wyjątkowo liczną grupę miło-
śników zimowych kąpieli.

Z okazji Dnia Zakochanych nie-
spodziankę dla cedzyńskich morsów 
przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Ekobabki”. Po wyjściu z za-
lewu czekała na nich gorąca grochów-
ka, pieczone kiełbaski, było też coś na 
rozgrzewkę dla licznie zgromadzonej 
publiczności walentynkowego morso-

wania. Wdzięczności za to nie krył pre-
zes Klubu Morsów - Bartłomiej Znojek. 
Dziękował również Marcinowi i Grze-
gorzowi Cedro za wycięcie przerębli  
w kształcie serca.

- Cieszę się, że nawet takie wyda-
rzenia jak zimowa kąpiel w zalewie 
stają się dla mieszkańców okazją do 
spotkania, rozmowy oraz integracji. To 
miłe, że „Ekobabki” wspierają naszych 
morsów i mam nadzieję, że wkrótce też 
się odważą wejść do przerębli - mówi 
z uśmiechem wójt Łysak, który również 
brał udział w walentynkowej kąpieli.

Walentynkowe spotkanie nad zalewem w Cedzynie przyciągnęło morsy z całej okolicy.
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Ferie bez nudy

Jak co roku Gminny Ośrodek 
Kultury  oraz szkoły działają-

ce na terenie naszej gminy zadbały 
o to, by dzieci, które nie wyjechały 
w czasie ferii na zimowy wypoczy-
nek nie nudziły się.

Wszyscy ci, którzy nie wyjechali na 
zimowy wypoczynek mogli uczęszczać 
na przeróżne zajęcia zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury. 

ZAJęCIA W GOK
Podczas ferii odbywały się zajęcia 

wokalne, taneczne, szachowe i gry na 
gitarze. Dużym powodzeniem cieszyły 
się zajęcia kulinarne, gdzie dzieci piekły 

ciasteczka, a następnie je dekorowały. 
Były gry i zabawy grupowe i indywi-

dualne, a także zajęcia plastyczne.
W grafiku zajęć nie mogło zabraknąć 

karaoke i konkursu na najlepiej wyko-
naną piosenkę, a także zajęć dramo-
wych, na których można było wcielić się 
w ulubionego bohatera bajek i poczuć 
jak prawdziwy aktor.

Na zakończenie ferii dzieci dostały 
pamiątkowe dyplomy i upominki.

MNóSTWO 
ATRAKCJI 
W SZKOŁACh
Praktycznie wszystkie szkoły na te-

renie naszej gminy także przygotowały 
ciekawe zajęcia dla uczniów.

W Leszczynach nauczyciele zabrali 
dzieci w czasie ferii na basen, w Krajnie 
urządzono wieczór filmowy, w Bęczko-
wie odbyły się zajęcia taneczne. 

Z kolei w Woli Jachowej uczniowie 
chodzili na zajęcia matematyczno-przy-
rodnicze pełne eksperymentów, w Sko-
rzeszycach odbył się turniej sportowy, 
a w Górnie pokaz filmowy, dyskoteka 
i ciesząca się zawsze dużym zaintere-
sowaniem noc w szkole.

/AP/

W GOK dzieci własnoręcznie robiły ciasteczka. Jak widać uczestnicy byli zadowoleni z zajęć w GOK.

Terenowy nissan dla jednostki 
OSP w Woli Jachowej

Ten terenowy nissan został bezpłatnie przekazany  jednostce OSP w Woli Jachowej.

Druhowie z Woli Jachowej otrzymali 
nieodpłatnie w użyczenie, z Komen-

dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 
samochód terenowy nissan pickup.

To pięcioosobowe auto z dużą prze-
strzenią ładunkową, napędem na cztery 
koła oraz wyciągarką elektryczną. - Cie-
szymy się bardzo z tego samochodu. 

Pozwoli nam zaoszczędzić sporo pienię-
dzy na paliwie, ponieważ nie będziemy 
musieli do każdej akcji jeździć wozem 
palącym około 30 litrów na sto kilome-
trów - mówi Wiesław Kaleta, prezes OSP 
w Woli Jachowej. - Dziękuję komendanto-
wi PSP za dar i wójtowi naszej gminy za 
pomoc - dodaje prezes Kaleta.

Wyróżnienie 
dla uczennic 
z Cedzyny 
Wiktoria Sokołowska z klasy V oraz 

Zosia Kociełkiewicz z klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Cedzynie zdobyły wy-
różnienie w wojewódzkim konkursie „Ra-
zem zmieniamy Internet na lepsze. Jak 
chronić wizerunek, własność intelektual-
ną i dane w sieci”.

17 lutego 2017 roku w Wyższej Szko-
le Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
w Kielcach odbyła się konferencja pod-
sumowująca VI Świętokrzyski Dzień 
Bezpiecznego Internetu, podczas której 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Ra-
zem zmieniamy Internet na lepsze. Jak 
chronić wizerunek, własność intelektual-
ną i dane w sieci”.

Wiktoria Sokołowska z klasy V oraz 
Zosia Kociełkiewicz z klasy IV ZSP 
w Cedzynie zdobyły wyróżnienie w tym 
konkursie. Za wykonane prace zostały 
nagrodzone dyplomem i nagrodą rzeczo-
wą. Konkurs zorganizowany był w dwóch 
etapach: szkolnym i wojewódzkim.
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Zuchy z całego powiatu 
balowały w Bęczkowie
Kilkuset zuchów z ośmiu gromad działających na te-

renie powiatu kieleckiego bawiło się na XIV Powia-
towym Balu Zucha w Zespole Szkół w Bęczkowie.

Impreza odbywa się raz do roku i za każdym razem w in-
nym miejscu. Tym razem została zorganizowana na terenie 
Zespołu Szkół w Bęczkowie.

Przybyło na nią kilkuset zuchów z ośmiu gromad działają-
cych na terenie całego powiatu, m.in. z Chmielnika, Daleszyc, 
Pierzchnicy, Bodzentyna, Nowej Słupi i Sukowa. Nie zabrakło 
oczywiście naszych reprezentantów - 74. Gromady Zuchowej 
„Laskowe Orzeszki” z Bęczkowa.

Zgromadzonych przywitała Agnieszka Gołąbek, dyrektor 
Zespołu Szkół w Bęczkowie oraz druhna Małgorzata Obara, 
organizator imprezy.

Następnie po krótkich prezentacjach poszczególnych gro-
mad i powitalnym występie uczniów z Bęczkowa rozpoczęła 
się wspólna zabawa.

Oczywiście tańce nie mogły się obyć bez licznych gier, za-
baw i konkursów. Wybrano także królową i króla balu. Taniec powitalny uczniów z ZS Bęczków.
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Obiad czwartkowy...  
przepis na superszkołę

Jak wygląda przepis na Super 
Szkołę? Odpowiedź na to pytanie 

mógł uzyskać każdy, kto 16 lutego 2017 
r. przybył na Obiad Czwartkowy, czyli 
festyn środowiskowy zorganizowany 
w Zespole Szkół w Woli Jachowej, nad 
którym patronat honorowy objął wójt 
gminy Górno - Przemysław Łysak. 

Przygotowaniem całości i koordyno-
waniem przebiegu imprezy zajmowali 
się pani Izabela Kaleta i pan Robert Pio-
trowski.

Na wspólną degustację wykwintnych 
„potraw” zaprosiła wszystkich przyby-
łych pani dyrektor - Jolanta Ksel. Prze-
pisy na poszczególne „dania” prezento-
wał zespół konferansjerów w składzie 
kucharsko-kelnerskim: Renata Chwa-
lik, Kamila Czaja, Natalia Synowiec 
i Adam Krzysiek. Dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej (począwszy od przedszkola)  
oraz młodzież tutejszego  Gimnazjum 
w spektakularny sposób zaprezentowali 

przygotowane wspólnie z wychowawca-
mi artystyczne „potrawy”, w przepisach 
na które nie zabrakło  „szczypty patrio-
tyzmu i poszanowania tradycji”, „otwar-
tości na kulturę innych krajów, zabawy, 
integracji i pracowitości”, „samoświa-
domości, akceptacji siebie i drugiego 
człowieka” i wielu innych wartościowych 
składników. Uczniowie zaprezentowa-
li swoje zdolności taneczne, wokalne 
i aktorskie  - był m.in. sabat czarownic, 
kankan, pantomima,  covery znanych 
przebojów z lat 80. i wiele, wiele in-
nych. Po krótkim quizie skierowanym do 
publiczności przyszła pora na deser... 
- emocjonujący „teleturniej”  MILIONE-
RZY  w wykonaniu nauczycieli wraz 
z księdzem Tomaszem Kaczówką oraz 
klerykiem Michałem Kacprzykiem. Po 
tej sycącej „strawie” duchowej wszyscy 
zgromadzeni zostali zaproszeni na słod-
ki poczęstunek.

Na spotkaniu obecni byli Jacek Wo-

łowiec, dyrektor ŚCDN w Kielcach wraz  
z zastępcą Krzysztofem Łysakiem.

ZS Wola Jachowa

Bezpłatne badania  
dla kobiet
Nowoczesny cytomammobus Świętokrzyskiego Cen-

trum Onkologii w Kielcach odwiedzi pod koniec 
marca naszą gminę. 

W pojeździe wykonywane będą bezpłatne badania mam-
mograficzne i cytologiczne w ramach popularnego programu 
wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesne-
go wykrywania raka szyjki macicy. Cytomammobus będzie sta-
cjonował w terminie 22-23 marca obok ośrodka zdrowia w Gór-
nie. Z badań cytologicznych skorzystać mogą panie w wieku 
25-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie wykonywały 
takiego badania. Zaś z mammografii panie w wieku 50-69 lat, 
które nie wykonywały takiego  badania w ciągu ostatnich 24 
miesięcy. Zapisy pod numerem tel. 661 911 300. Na badanie 
koniecznie trzeba zabrać dowód osobisty.

PODZIęKOWANIE
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Radlina i gmi-

ny Górno przy pomocy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Górnie realizuje PROGRAM 
OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA w POD-
PROGRAMIE 2016, z którego korzysta 800 osób 
z Gminy Górno, cyklicznie otrzymując paczki żyw-
nościowe. Wójt  Gminy Górno  Przemysław Łysak 
i Zarząd Stowarzyszenia dziękują Panu Mariuszo-
wi Kisielowi właścicielowi F.h.U „KISIEL” za bez-
płatne przewiezienie 11 ton żywności. Natomiast 
przy rozładunku żywności  pomagają członkowie 
OSP z Leszczyn oraz pracownicy ZUK w Górnie. 
Na ręce Piotra Gila Prezesa OSP w Leszczynach 
i Grzegorza Ciepieli Kierownika Zakładu Usług 
Komunalnych składamy podziękowanie za bezin-
teresowną pomoc.

Przemawia Jacek Wołowiec, dyrektor 
ŚCDN w Kielcach.
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Trening z Michałem Jureckim
Tego dnia z pewnością długo nie 

zapomną uczniowie Zespołu Szkół 
w Górnie, a już na pewno ci, którzy ki-
bicują kieleckiej drużynie szczypior-
nistów. Michał Jurecki, zawodnik Vive 
Tauronu Kielce, na zaproszenie wójta 
gminy Górno, odwiedził ich w szkole 
i przeprowadził krótki trening.

Razem z kieleckim klubem sześcio-
krotnie zdobył Puchar Polski, pięciokrotnie 
mistrzostwo Polski oraz trzecie  i pierwsze 
miejsce w Lidze Mistrzów, reprezentant 
Polski na mistrzostwach świata, mieszka-
niec naszej gminy - Michał Jurecki odwie-
dził uczniów Zespołu Szkół w Górnie.

Jego przybycie wywołało ogromną ra-
dość nie tylko wśród uczniów. Aby poroz-
mawiać ze swoim sportowym idolem do 
szkolnej hali sportowej przyszli również 
dorośli mieszkańcy Górna. 

- Pan Michał mógłby mieszkać wszę-
dzie: w Paryżu, Londynie, czy Berlinie.
Przyjęliby go tam z otwartymi rękami 
i jeszcze dali mieszkanie. Cieszymy się, 
że zbudował dom w naszej gminie i tu za-
mieszkał - mówił wójt Przemysław Łysak 
witając gościa.

Szczypiornista został zasypany gradem 
pytań ze strony uczniów, którzy dowiedzie-
li się ile medali ma na swoim koncie, ile 
miał kontuzji, kiedy zaczął trenować, jaki 

jest jego wyuczony zawód i o czym jesz-
cze marzy.

Następnie szczypiornista poprowadził 
trening z uczniami. Pokazał kilka technik, 
a jego ataku na bramkę nikt nie dał rady 
powstrzymać.

Szarży mistrza na bramkę nie byli 
w stanie powstrzymać nawet w duecie 
nauczyciel wychowania fizycznego Wal-
demar Możdżonek i dyrektor szkoły Sta-
nisław Niestój. Mistrz bez wysiłku, trzy-

mając w jednej ręce mikrofon, a w drugiej 
piłkę trafił do bramki. Następnie Jurecki 
sam bronił rzuty karne wykonywane przez 
uczniów z Górna.

Spotkanie z gwiazdą piłki ręcznej za-
kończyło się rozdawaniem autografów. 
Każda klasa mogła sobie wykonać także 
zdjęcie grupowe ze sportowcem.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie 
spotkanie z Michałem Jureckim.

/AP/

Michał Jurecki poprowadził trening dla uczniów Zespołu Szkół w Górnie.

hala sportowa ZS w Górnie była wypełniona po brzegi.

Michał Jurecki bronił rzuty karne wykonywane przez uczniów szkoły w Górnie.
Ataku mistrza nie zdołali powstrzymać 
nawet w duecie nauczyciel i dyrektor.

Sportowca przywitał wójt Górna.


