
Mamy najniższe 
bezrobocie wśród 
gmin wiejskich

Zasłużyli na 
Górną Półkę

Mariusz Kisiel, właściciel firmy 
Kisiel z Górna oraz senator 

Krzysztof Słoń zostali laureatami 
pierwszej edycji Nagrody Gospodar-
czej gminy Górno - Górna Półka.

Mariusz Kisiel został uhonorowany 
nagrodą w kategorii Firma Roku, zaś 
parlamentarzysta otrzymał nagrodę  
w kategorii Gospodarz Roku.
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GŁOS GÓRNA

Górnianecki potwierdziły prymat w województwie
Zespół Śpiewaczy Górnianecki zdobył pierwsze 

miejsce w kategorii Zespoły Ludowe i Śpiewacze 
podczas IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Po-
kutnej, który odbył się w klasztorze na Świętym Krzyżu.

Dobra passa nie opuszcza Górnianecek, które wraz z pa-
nem Grzegorzem Michtą w tym roku już po raz drugi zdobyły 
pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie. W styczniu zdo-
były główną nagrodę w Świętokrzyskim Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek we Włoszczowie. Teraz znalazły się w gronie 
laureatów konkursu, w którym rywalizowało 45 wykonawców 
w czterech kategoriach. 

- Jestem bardzo zadowolony, że zaproponowałem współ-
pracę właśnie panu Michcie. Po czasie widać efekty. Aż trudno 
uwierzyć, że tradycja i kultura w naszej gminie  jest tak wysoko 
oceniana - mówi wójt Przemysław Łysak.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Z obrad Rady 
Społecznej ZOZ
W 2016 roku mieszkańcy gminy 

Górno blisko 53 tysięcy razy 
potrzebowali pomocy lekarza. Dorośli 
chorowali cztery razy częściej niż dzieci 
i młodzież. Takie informacje można wy-
czytać ze sprawozdania z działalności 
ZOZ w Górnie za 2016 rok.

Czytaj na stronie 3 Czytaj na stronach 6-7

Gmina Górno na koniec 2016 
roku odnotowała najniższe 

bezrobocie wśród gmin wiejskich po-
wiatu kieleckiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
opublikował dane, z których wynika, że 
w naszej gminie na koniec grudnia 2015 
roku bez pracy pozostawało 613 osób. 
Po dwunastu miesiącach - na koniec 
2016 roku liczba ta zmniejszyła się o 72 
osoby i wyniosła 541. Bezrobotni to za-
ledwie 3,8% całej populacji gminy wy-
noszącej 14184 mieszkańców. W całym 
powiecie mniejszy odsetek bezrobot-
nych ma tylko Miasto i Gmina Morawica.



G ł o s G ó r n a  •  n r  3 (55) •  MAR ZEC 20172

Biblioteki będą zamknięte
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Górnie informuje, że będzie nie-
czynna w dniach od 3 kwietnia do 14 
kwietnia 2017 r. z powodu kontrolne-
go skontrum księgozbioru prowadzo-
nego w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z dnia 29 października 2008 
r. w sprawie sposobu ewidencji mate-
riałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205 
poz. 1283). W skład komisji skontro-
wej powołano pracowników filii biblio-
tecznych, w związku z czym biblioteki  
w Radlinie, Krajnie i Woli Jachowej 
również będą nieczynne w dniach od 
3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r.

Nowy prezes GKS Górno
Robert Radek został prezesem 

GKS Górno. Funkcję pełni od 30 grud-
nia 2016 r. Zastąpił na tym stanowisku 
Waldemara Możdżonka. - Moim głów-
nym celem jest poprawa stanu nasze-
go stadionu. Pierwsze kroki już poczy-
niłem w tym kierunku. Mam nadzieję 
że projekt, który napisaliśmy wspólnie 
z GOK oraz gminą uzyska dofinanso-
wanie i będziemy mieli murawę w zde-
cydowanie lepszym stanie. Szukam 
także sponsorów dla naszego klubu - 
mówi nowy prezes GKS Górno.

Praca w Zieleni Miejskiej
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zie-

leni Miejskiej i Usług Komunalnych 
w Kielcach szuka pracowników na 
stanowiska: kosiarz (wymagane do-
świadczenie w pracy z kosą spali-
nową) oraz robotnik-ogrodnik (wy-
magane doświadczenie w pracach 
ogrodniczych).

Osoby zainteresowane pracą 
proszone są o kontakt telefonicz-
ny. Dzwonić należy pod numery: 
607269214 lub 603177619.

– 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. 

1352 rodziny z gminy Gór-
no otrzymują wspar-

cie z programu 500+. To najwięcej 
spośród wszystkich gmin wiejskich 
w naszym powiecie i województwie.  
Pod tym względem wyprzedzamy tak-
że niejedną gminę miejsko-wiejską

Dane na temat liczby beneficjentów 
programu 500+ udostępnił na początku 
marca Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. 

W GMINIe GóRNo 
NajWIęCej W CałyM
WojeWódZTWIe
W całym powiecie kieleckim naj-

więcej rodzin otrzymujących wspar-
cie z rządowego programu, mieszka 
w miastach i gminach Morawica (1446 
rodzin) i Daleszyce (1330). Pamiętajmy 
jednak, że są to gminy miejsko-wiejskie. 
Trzecie miejsce  ogółem, ale pierwsze 
w gronie gmin wiejskich naszego powia-
tu i całego województwa zajmuje gmina 
Górno (1352 rodziny). Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, że jest to liczba większa 
niż w niejednej gminie miejsko-wiejskiej. 
Wyprzedzamy tu choćby Chęciny czy 
Bodzentyn.

Wiadomo, że wypłata świadczeń 
oraz formalności związane z re-
alizacją rządowego programu, 
to mnóstwo pracy, którą wyko-
nać muszą osoby zatrudnione 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej oraz Urzędzie Gmi-
ny Górno.

SPRaWNIe RoZdaWaNe 
PIeNIądZe dLa RodZIN
- Jestem wdzięczny pra-

cownikom profesjonalnie wdra-

żającym i prowadzącym ten program 
w gminie Górno. Bez odpowiedniego 
dotarcia do potencjalnych odbiorców, 
merytorycznego prowadzenia programu 
i dużego wkładu pracy ze strony gminy 
pewnie nie byłoby takich efektów. Przy-
znaję, że środki z 500+ są sprawnie 
rozdawane i potrafimy dobrze to robić. 
Rodzice chętnie korzystają z tej możli-
wości - mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno.

PLuSy I MINuSy 
ByCIa LIdeReM
- Nie da się też zaprzeczyć, że suk-

ces programu to zasługa w dużej mie-
rze właśnie gmin, które są najbliżej 
mieszkańców i cały ciężar sprawne-
go jego prowadzenia spadł właśnie na 
gminy. Trochę brakuje mi akcentowania 
i docenienia tego trudu - stwierdza wójt 
Łysak. 

- Jeżeli chodzi o minusy to zagro-
żeniem programu mogą być przypadki 
dostosowywania dochodów dla osią-
gnięcia tych środków włącznie z porzu-
caniem pracy - mówi gospodarz gminy 
Górno Przemysław Łysak.

500+ najwięcej 
w gminie Górno

oGłoSZeNIe

Starostwa Kielecki wydał decyzję znak: GN-
I.6620.5.6.2016.DG orzekającą o ustaleniu, że nierucho-
mość oznaczona w ewidencji gruntów  gm. Górno, obr. Pod-
mąchocice jako działki nr 9, 83, 115 i 164 o łącznej pow. 
0,7000 ha stanowi mienie gminne oraz decyzję znak: GN-
I.6620.5.14.2016.DG orzekającą o ustaleniu, że nierucho-
mość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Górno, obr. Ce-
dzyna jako działki nr 46/2, 46/3, 141, 229 i 500 o łącznej 
pow. 0,6027 ha stanowi mienie gminne.



G ł o s G ó r n a  •  n r  3 (55) •  MAR ZEC 2017 3

Dorośli mieszkańcy gminy  
chorują cztery razy częściej

W 2016 roku mieszkańcy gmi-
ny Górno blisko 53 tysięcy 

razy potrzebowali pomocy lekarza. 
dorośli chorowali cztery razy czę-
ściej niż dzieci i młodzież.

Dr Alfreda Zawierucha-Rubak, dyrek-
tor Ośrodków Zdrowia w Górnie przed-
stawiła na ostatniej Radzie Społecznej 
ZOZ sprawozdanie z działalności kiero-
wanej przez nią placówki w 2016 roku.

Lekarze pracujący w Ośrodkach 
Zdrowia w Górnie oraz Radlinie udzie-
lili w sumie 52 887 porad z czego  
23 098 w przychodni w Górnie i 17 425 
w przychodni w Radlinie. Przyjęcia dzie-
ci i młodzieży do 18 roku życia stanowi-
ły liczbę 12 364 (6635 w Górnie i 5729 
w Radlinie). Wynika z tego, że cztery 
razy częściej w gabinetach lekarskich  
gościli dorośli mieszkańcy gminy niż 
dzieci i młodzież.

Większość pacjentów odwiedzało le-
karzy podstawowej opieki zdrowotnej. 

Konsultacji specjalisty neurologa potrze-
bowano 2321 razy, niewiele mniej od-
wiedzano gabinet reumatologa - 21125.

W ubiegłym roku wykonano ponad 
dwa tysiące szczepień, a na wizyty do-
mowe do pacjentów lekarze udawali się 
ponad 600 razy.

Sporo pracy w 2016 roku miały pielę-
gniarki. W gabinetach zabiegowych wy-
konały one 6 356 iniekcji (Górno - 4864, 
Radlin - 1492). Zaś liczba zabiegów, 
które wykonały w terenie wyniosła 5173 
(Górno - 3390, Radlin 1783).

- Ośrodki Zdrowia mają bardzo dobrą 
opinię i stąd mamy tylu pacjentów, rów-
nież z sąsiednich gmin, którym nie moż-
na odmówić pomocy. Dziękuję dyrektor 
Alfredzie Zawierucha-Rubak i perso-
nelowi medycznemu za ciężką pracę 
na rzecz naszej małej ojczyzny - mówi 
Przemysław Łysak, przewodniczący 
Rady Społecznej ZOZ w Górnie.

/aP/

dzień Sołtysa w gminie Górno 
był okazją do podziękowań za 

ich trud, ale także do podsumowań 
sołectw za 2016 rok. Na spotkaniu 
w domu Kultury w Górnie radni kole-
gom sołtysom wręczyli kwiaty, był tort, 
poczęstunek, miła i wesoła atmosfera 
jak to u sołtysów przystało. 

Wójt Przemysław Łysak kolejny rok 
z rzędu podsumował przyrost natural-
ny w poszczególnych miejscowościach. 
Liderem do tej pory było sołectwo Kraj-
no Parcele z panią sołtys Hanną Kmieć, 

a najsłabiej wypadały Leszczyny sołtysa 
Stanisława Anioła. Dla zwycięzcy rankingu 
gminnego wójt wręcza kapustę, bo dzie-
ci przecież znajduje się w kapuście, a za 
ostatnie miejsce dla wzmocnienia zestaw 
ziół tj. lubczyk, babka oraz dziurawiec.

I w tym roku zadziałało! Najwięcej uro-
dzeń w stosunku do liczby mieszkańców 
22/1300 było właśnie w Leszczynach 
i tam powędrowała kapusta. Sołtys Anioł 
przyznał, że w 2016 roku pięć razy prze-
szedł przez wieś.

Najgorzej wypadła Cedzyna: urodzeń - 

6, mieszkańców - 1290. Sołtys Cedzyny 
Tomasz Tofil dostał zestaw ziół wzmac-
niających i zapowiedział poprawę. 

Wójt ubolewał, że właśnie sołtysa To-
fila spotkała porażka, bo już wcześniej 
jednomyślnie przez pozostałych sołtysów 
został wytypowany by reprezentował na-
szą gminę w Wąchocku. 

Potrzebne mu wsparcie i życzę mu 
żeby w Wąchocku wygrał. Sołtys Tofil 
zajął się pracą dla sołectwa, a tu trze-
ba brać się do roboty - podsumował  
z uśmiechem wójt.

Sołtysowi ziółka pomogły

jeśli jesteś rolnikiem ubezpie-
czonym w KRuS, możesz się 

ubiegać o wakacyjny turnus rehabili-
tacyjny dla swoich dzieci.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Oddział Regionalny w Kielcach 
informuje, że w okresie wakacji 2017 
roku zorganizowane zostaną turnusy re-
habilitacyjne dla dzieci rolników upraw-
nionych do świadczeń KRUS. Turnus 
rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami 
układu oddechowego zorganizowany 
zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolni-
ków KRUS w Iwoniczu-Zdroju w termi-
nie od 8 sierpnia do 28 sierpnia 2017 
(36 miejsc). Turnus rehabilitacyjny dla 
dzieci z wadami postawy i chorobami 
układu ruchu zorganizowany zostanie 
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Horyńcu-Zdroju w terminie od 16 lip-
ca do 5 sierpnia 2017 roku (30 miejsc). 
Termin składania wniosków w jednost-
kach organizacyjnych KRUS na terenie 
województwa świętokrzyskiego upływa 
5 maja 2017.

Wakacyjne turnusy  
rehabilitacyjne

Tym razem sołtys Tofil otrzymał zestaw 
ziół wzmacniających.

Na zakończenie obchodów dnia Sołtysa jego uczestnicy wykonali sobie pamiątko-
wą fotografię.
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Górne Nutki wyróżnione na Dziecięcej Estradzie Folkloru
dziecięcy Zespół Pieśni i Tań-

ca Górne Nutki z Górna otrzy-
mał wyróżnienie podczas tego-
rocznej edycji dziecięcej estrady 
Folkloru, która odbyła się w Woje-
wódzkim domu Kultury w Kielcach. 

W sobotę 18 marca w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbyła się ko-
lejna edycja Dziecięcej Estrady Folkloru. 

Adresatami konkursu były dziecięce ze-
społy śpiewacze, zespoły pieśni i tań-
ca, kapele oraz soliści i instrumentaliści 
z terenu całego województwa święto-
krzyskiego. 

Zaprezentowało się 26 wykonaw-
ców. Naszą gminę reprezentował Ze-
spół dziecięcy Górne Nutki. Młodych 
artystów oceniała Rada Artystyczna, 

w skład której weszli: Janina Skotnic-
ka – etnograf z Muzeum Narodowego 
w Kielcach, Beata Wojciechowska z Mu-
zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni i Michał 
Stachurski – muzyk z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach.

Górne Nutki otrzymały wyróżnienie 
w kategorii Zespół Pieśni i Tańca. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Górne Nutki podczas występu na dziecięcej estradzie Folkloru w Wojewódzkim domu Kultury w Kielcach.

Wzruszający list z podziękowa-
niem przesłała do nas danuta 

Pedrycz, artystka ludowa z Bęczkowa, 
walcząca z chorobą nowotworową.

8 marca mogliśmy w GOK-u oglądać 
prace znanej artystki ludowej Danuty 
Pedrycz z Bęczkowa. Rękodziełem zaj-
muje się od 7 roku życia. Talent i pasję 
odziedziczyła po babci. Prowadziła wiele 
szkoleń i warsztatów przekazując swo-
ją wiedzę i umiejętności innym. Rozpo-
wszechniała prawdziwą sztukę ludową. 
Jej prace: pająki, kwiaty, wycinanki ozdo-
by świąteczne zdobią niejedną kulturalną 
placówkę. Prace pani Danuty można po-
dziwiać m.in. w WDK w Kielcach. 

Artystka od 2014 choruje na raka 
piersi z przerzutami na kości. Obecnie 
stosuje eksperymentalny lek sprowa-
dzany z Kanady, który wzmacnia orga-
nizm i wspomaga walkę z rakiem. Jego 
miesięczny koszt to 4 tys. zł, a do tego 
dochodzą również konsultacje u specja-
listów.

Zmaga się ona z wielkim bólem i cier-
pieniem, ale każdy kto ją zna wie, że jest 
optymistką i dzielnie walczy z chorobą.

- Siłę daje mi myśl, że rano czeka na 
mnie praca: moja pasja, rękodzieło. Jest 
to hobby, z którego nie da się wyżyć, ale 
dzięki temu żyję, daje mi to dużo satys-

fakcji i energii - mówi pani Danuta ze łza-
mi w oczach.

- Chciałam serdecznie podziękować 
panu wójtowi za zaproszenie na uroczy-
ste obchody Dnia Kobiet, za możliwość 
zaistnienia w naszej gminie jako twórca 
ludowy. Dziękuję za  życzliwość i wspar-
cie wszystkim osobom, które tego dnia 
zakupiły bukiety na stoisku. Pomoc ta 
przerosło moje oczekiwanie, dzięki ze-

branym pieniążkom mam na następną 
turę leków - mówi wzruszona artystka. 

Chcę serdecznie podziękować rów-
nież rodzinie, sąsiadom, mieszkańcom 
Bęczkowa i sąsiednim miejscowościom 
za wsparcie i zaangażowanie w ratowa-
nie mojego życia.  Mam nadzieję, że gdy 
wyzdrowieje będę mogła się odwdzię-
czyć i dalej pokazywać naszą piękną 
sztukę ludową – mówi Danuta Pedrycz.

Pasja trzyma ją przy życiu

Z rękodzieła nie da się wyżyć, ale dzięki niemu żyję - mówi danuta Pedrycz. Tu w GoK 
na gminnych obchodach dnia Kobiet.
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Jesteśmy wzorem dla innych

Nauczyciele z całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego przyje-

chali do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Cedzynie, by przekonać się jak 
wygląda pedagogika Froebela oraz ja-
kie  efekty przynosi. Gmina Górno jest 
prekursorem tej metody nauczania 
przedszkolnego w regionie. 

W województwie świętokrzyskim pe-
dagogikę Froebela stosuje się w czterech 
przedszkolach. Dwóch w naszej gminie 
- w Cedzynie i Skorzeszycach, jednym 
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jednym 
w Staszowie. Można więc powiedzieć, że 
jesteśmy prekursorem i wzorem do naśla-
dowania dla innych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonale-
nia Zawodowego, dyrekcja przedszkoli 
w Skorzeszycach oraz Cedzynie zorga-
nizowały seminarium „Pedagogika Fro-
ebela inspiracją do pracy z dzieckiem 
w szkole i przedszkolu”. Uczestnicy kon-
ferencji nie tylko mogli dowiedzieć się co 
to jest pedagogika Froebela, ale także 
zobaczyć pokazową lekcję i porozma-
wiać z nauczycielami, którzy stosują tę 

metodę nauczania.
- Proszę zwrócić uwagę, że nauczycie-

le podczas lekcji pokazowej mówili prak-
tycznie szeptem, a dzieci ich słuchały, nie 
trzeba było im powtarzać poleceń po kilka 
razy. Na koniec same posprzątały klocki, 
którymi się bawiły – zwracała uwagę Ewa 
Krajcarz, dyrektor ZSP w Cedzynie.

W superlatywach o pedagogice Fro-
ebela mówiła także Lidia Rafalska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Skorze-
szycach. - Od kiedy wprowadziliśmy ją 
w naszej szkole praca z przedszkolakami 
wygląda inaczej. Dzieci uczą się samo-
dzielności, chcą poznawać świat są bar-
dziej „ułożone”. Zaś nauczyciele mają 
większe możliwości kreowania zajęć 
– stwierdziła dyrektor Rafalska. Nauczy-
ciele pierwszych klas mówią, że od razu 
widać różnicę które dzieci miały pedago-
gikę Froebela, a które nie – dodaje nasza 
rozmówczyni.

Dlaczego zatem pedagogika Froebela 
jest taką rzadkością w przedszkolach na-
szego województwa?

- Jak zwykle chodzi o pieniądze. Ze-

staw edukacyjny kosztuje ponad 3 tysiące 
złotych, a w jednej 25 osobowej grupie 
muszą być dwa. Szkół nie stać na tak 
duże wydatki. Możemy stosować pedago-
gikę Froebela dzięki wsparciu finansowe-
mu gminy. Niestety nie wszyscy mają ta-
kich wójtów jak my - mówi Ewa Krajcarz, 
dyrektor ZSP w Cedzynie.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie odbyło się sympozjum, w czasie którego nauczyciele z całego województwa mogli 
zobaczyć pokazowe zajęcia prowadzone w myśl pedagogiki Froebela. 

Niemiecki pedagog, teoretyk i czo-
łowy kreator wychowania przedszkol-
nego o orientacji humanistycznej, za-
inicjował w państwie pruskim, które nie 
tolerowało instytucji wychowujących 
dzieci w duchu samodzielności myśle-
nia i poszanowania ludzi, zreformowa-
ny typ placówki edukacyjnej dla naj-
młodszych, określanej mianem ogrodu 
dziecięcego (Kindergarten). Chciał, aby 
dzieci czuły się w nim jak rośliny troskli-
wie pielęgnowane przez ogrodnika wy-
chowawcę i od najmłodszych lat uczyły 
się tam samodzielności myślenia oraz 
umiejętności współżycia z ludźmi.

Friedrich Froebel

45 pań skorzystało z bezpłatnych badań profilak-
tycznych, które wykonywane były w cytomam-

mobusie Świętokrzyskiego Centrum onkologii w Kiel-
cach. Pojazd stacjonował w dniach 22-23 marca na placu 
przy ośrodku Zdrowia w Górnie.

- Gmina Górno pod względem ilości badań wykonywanych 
w naszym cytomammobusie zawsze wypada bardzo dobrze. 
Mamy dużo chętnych i pod tym względem Górno wyróżnia się 
na tle innych gmin powiatu kieleckiego - mówi Dorota Węgliń-
ska, koordynator mobilnej pracowni badań diagnostycznych 
ŚCO w Kielcach.

Od 22 do 23 marca kiedy cytomammobus stacjonował 
w Górnie wykonano w nim 15 badań cytologicznych oraz 30  
badań mammograficznych.

Władze gminy składają podziękowania Marcinowi Rabaj-
czykowi, właścicielowi firmy MAR CAT za bezpłatne przytran-
sportowanie cytomammobusu do Górna.

Panie w gminie Górno chętnie się badają

Cytomammobus stacjonował w marcu obok przychodni w Górnie.
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Znamy laureatów pierwszej edycji Nagrody  
Gospodarczej gminy Górno – Górna Półka

Mariusz Kisiel, właściciel firmy 
Kisiel z Górna oraz senator 

Krzysztof Słoń zostali laureatami 
I edycji Nagrody Gospodarczej gminy 
Górno - Górna Półka.

Uroczysta Gala wręczenia nagród od-
była się w Domu Kultury w Górnie. Im-
prezę rozpoczął występ utalentowanego 
muzyka, wokalisty i nauczyciela śpiewu 
z Górna Samuela Borka. 

Nagroda Gospodarcza Gminy Górno 
- Górna Półka ma charakter honorowy. 
Jest wyrazem uznania za szczególne 
zaangażowanie w rozwój gospodarczy 
i społeczny gminy oraz jej mieszkańców, 
za działania pozytywnie wpływające na 
potencjał gospodarczy. Kandydaci do 
Nagrody podejmują działanie mające 
wpływ na poprawę jakości życia miesz-
kańców. Nagroda przyznawana jest 
w dwóch kategoriach: Firma Roku - dla 
najlepszej firmy, przedsiębiorstwa i Go-
spodarz Roku - dla osoby, która swoimi 
działaniami w wyjątkowy sposób wspie-
rała gospodarkę w dziedzinie przedsię-
biorczości, infrastruktury itp. 

- Nazwę Nagrody wymyśliłem osobi-
ście, bo nie pasuje ona do żadnej innej 
gminy. Motyw skały – opoki charaktery-
stycznej dla obrzeżenia Gór Świętokrzy-
skich podpowiedział mi mój brat Ernest. 

Świetnie wpisuje się ona w charakter 
gminy, bo były też inne pomysły np. ja-
kaś literka symbolizująca gospodarność, 
czy np. kowadło gdyż w gminie mieliśmy 
kuźnie w każdej wsi. Natomiast końco-
we dzieło skały zaprojektował i wykonał 
znany kielecki rzeźbiarz Sławomir Micek 
- wyjaśniał podczas gali Przemysław Ły-

sak, wójt gminy Górno.
KISIeL – FIRMą RoKu
Firmą Roku zostało przedsiębiorstwo 

KISIEL z Górna, należąca do pana Ma-
riusza Kisiela, działająca w sektorze 
rolniczym, zajmująca się handlem cią-
gników, maszyn rolniczych oraz części 
zamiennych. Przedsiębiorstwo Kisiel 

Gala wręczenia nagród Górna Półka odbyła się w Gminnym ośrodku Kultury 
w Górnie, a poprowadziła ją Karolina Matuszewska.

Na galę rozdania nagród Górna Półka przybyło liczne grono mieszkańców gminy.

Galę rozpoczął występ Samuela Borka, 
wokalisty i nauczyciela muzyki.
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Znamy laureatów pierwszej edycji Nagrody  
Gospodarczej gminy Górno – Górna Półka

Podczas gali rozdania nagrody Górna Półka wystąpiły Górnianecki z G. Michtą.

Mariusz Kisiel właściciel firmy Kisiel odbiera nagrodę  
w kategorii Firma Roku. 

Wójt Przemysław łysak wręcza nagrodę w kategorii Gospodarz 
Roku senatorowi Krzysztofowi Słoniowi.

to firma rodzinna. Założył ją Marian 
Kisiel. To znana marka w wojewódz-
twie, Polsce i za granicą. Kandydaturę 
zgłosiła przedstawicielka lokalnej spo-
łeczności radna z Górna - Janina Ru-
bak. Wójt Przemysław Łysak mówił, że 
firma Kisiel od zawsze kojarzona jest 
z Górnem. Zatrudnia pół setki pracow-

ników z czego mniej więcej połowa to 
mieszkańcy gminy. Podobnej inicjatywy 
i firmy w tej branży próżno szukać w re-
gionie.

 Pan Mariusz Kisiel w dniu gali miał 
lecieć do Panamy i tam odbierać nagro-
dę dla najlepszej polskiej firmy tej branży. 
Wolał jednak być z nami na gali Górnej 

Półki, a tam polecieli przedstawiciele firmy.
SeNaToR KRZySZToF SłoŃ 
GoSPodaRZeM RoKu
Gospodarzem Roku kapituła konkur-

su wybrała pana Krzysztofa Słonia, se-
natora RP. Kandydaturę zgłosili miesz-
kańcy, a wniosek w swoim i ich imieniu 
złożyła sołtys i radna Górna Parceli Te-
resa Szlufik.

Przewodniczący Kapituły wójt Prze-
mysław Łysak przedstawiał laureata jako 
jedynego z „wybrańców narodu”, który 
z własnej inicjatywy zaoferował pomoc 
mieszkańcom Górna Parceli w ratowaniu 
drogi. Poznał problem, podjął się media-
cji, delikatnie mówiąc, w mało sprzyjają-
cych warunkach. I to wszystko w małych 
Parcelach, gdzie ta wąska 3,5 metrowa 
droga to jedyne „okno na świat” do szko-
ły, pracy, pola. Mieszczą się tam tylko 
dwie firmy transportowe. Taka posta-
wa jest bez precedensu i może służyć 
za wzór, bo każdemu wolno pomagać 
w słusznej sprawie. Niekiedy tylko wy-
maga to osobistej odwagi. Kapituła nie 
miała żadnych wątpliwości - mówił wójt.

Galę zakończył występ zwycięz-
cy finału wojewódzkiego konkursu we 
Włoszczowie, zespołu Górnianecki, 
który przygotował specjalny utwór na tę 
okazję pt. „Górna Półka”.
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W samych superlatywach mó-
wiono o  jednostce oSP 

w Leszczynach podczas dorocznego 
zebrania sprawozdawczego, które 
odbyło się 25 lutego.

Podczas spotkania druhowie z Lesz-
czyn podsumowali miniony 2016 rok. 
W tym czasie wyjeżdżali do akcji 51 razy 
z czego 32 razy dysponowani byli do 
gaszenia pożarów, a 19 razy do usuwa-
nia tak zwanych zagrożeń miejscowych. 
Najważniejszym wydarzeniem ubiegłe-
go roku dla druhów z Leszczyn było włą-
czenie ich jednostki do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, co jest 
dowodem na wysoki poziom wyszkole-
nia strażaków.

- To coś niebywałego, że w jednej 
gminie wszystkie jednostki straży pożar-
nej należą do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Gratuluję, widać 
że się rozwijacie - mówił Ireneusz Żak, 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP.

Gratulacje z okazji wstąpienia do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego złożył druhom także obecny na 
zebraniu Sylwester Hamera, komendant 
miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach. Zwrócił także uwagę na to, 
by strażacy opłacali składki członkow-
skie, bo to w myśl przepisów upoważ-
nia ich do roszczeń odszkodowawczych 
w przypadku, gdy ochotnik ulegnie wy-

padkowi w czasie akcji.
Słowa uznania do strażaków z Lesz-

czyn skierował także prezes Gminnego 
Oddziału OSP - Wiesław Kaleta.

- Jeśli mogę użyć porównania, to 
kilka lat temu wasza jednostka była 
brzydkim kaczątkiem. Dziś jest pięknym 
łabędziem. Jesteście w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo-Gaśniczym, po raz 
pierwszy wygraliście w ubiegłym roku 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
Serdecznie wam gratuluję - mówił Wie-
sław Kaleta.

Podczas zebrania druhowie jedno-
głośnie udzielili absolutorium zarządowi 
jednostki.

Od brzydkiego kaczątka  
do pięknego łabędzia

Podczas zebrania sprawozdawczego oSP w Leszczynach.

Ekstremalny Dzień Kobiet nad zalewem
W niecodzienny sposób świę-

towano dzień Kobiet nad zalewem 
w Cedzynie.  Cotygodniowa kąpiel 
morsów zgromadziła liczne grono 
widzów, wśród których nie zabrakło 
pań.

Każda z nich otrzymała od morsów 
kwiaty. Zbierano również pieniądze na 
cele dobroczynne. Podczas kwesty 
udało się zebrać sporą kwotę na lecze-
nie dla małego Krystianka. W akcję włą-
czyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

„Ekobabki” w Cedzynie. Organizatorzy 
- nieformalny klub morsów w Cedzynie 
oraz Klub Ekstremalni, dziękują Partne-
rom Akcji: Straży Pożarnej z Leszczyn 
i Mąchocic Kapitulnych za widowiskowy 
pokaz Ratownictwa Wodnego na lodzie.

Grupa morsów kąpiących się w zalewie w Cedzynie jest coraz większa.
Prezes Klubu Morsów Bartek Znojek wręcza kwiaty 
z okazji dnia Kobiet.

Gratulacje naszym druhom składał nowy 
szef Komendy Miejskiej PSP w Kielcach.
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Panie były zachwycone

Turniej wzorowany na telewizyjnej „Familiadzie”, 
konkurs obierania ziemniaków na czas, a przede 

wszystkim życzenia i kwiaty dla wszystkich pań z oka-
zji ich święta. Tegoroczne gminne obchody dnia Kobiet 
przebiegały w wyjątkowej atmosferze. 

Specjalnie dla pań, w dniu ich święta, z inicjatywy wój-
ta Górna Przemysława Łysaka, w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Na Gminne Ob-
chody Dnia Kobiet przybyły panie z całej gminy.

Imprezę otworzył wójt składając życzenia wszystkim obec-
nym na sali paniom. Po życzeniach przyszedł czas na kwiaty 
dla każdej z nich, nie zabrakło również cukierków i tradycyjne-
go „Sto lat” od wszystkich mężczyzn.

Ucztę duchową rozpoczęły dzieci z grupy wokalnej działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku Kultury, następnie popis swoich 
umiejętności pokazał Samuel Borek opiekun tej grupy, nauczy-
ciel śpiewu i jednocześnie prowadzący imprezę.

KoNKuReNCje dLa PaŃ
Oprócz atrakcji artystycznych były również konkurencje dla 

kobiet: obieranie ziemniaków na czas, gorące krzesła, czy „Fa-
miljada”, w której drużyny zostały utworzone przez przedsta-
wicielki wszystkich kół gospodyń. W rolę „Strasburgera” wcielił 
się Samuel Borek. Następnym punktem wieczoru był występ 
panów z Gminnego Koła Gospodarzy, którzy z okazji Dnia Ko-
biet napisali specjalny utwór.

GoźdZIK I RajSToPy 
W NaGRodę
Podczas wieczoru można było wylosować „Nagrodę Spe-

cjalną”. Każda z pań na początku imprezy wybierała los, a  
wśród nich były karteczki z życzeniami i nagrodami.  „Nagro-
dą Specjalną” były oczywiście - tradycyjnie rajstopy i goździki, 

wręczane przez gospodarza - wójta Przemysława Łysaka.
Całość zakończyło karaoke, które wśród pań cieszyło się 

ogromną popularnością. W ramach wdzięczności od kobiet 
dla mężczyzn za ten wyjątkowy wieczór z okazji zbliżającego 
się Dnia Mężczyzny panie wręczyły panom drobne upominki. 
Dzień Kobiet w Górnie upłynął w miłej i przyjemnej atmosfe-
rze. 

Każda z pań otrzymała kwiaty.

Panie, które licznie przybyły na gminne obchody dnia Kobiet w Górnie mogły podziwiać występy lokalnych artystów.

Nie zabrakło także konkursów, w tym wzorowanego na telewizyjnej „Familiadzie” oraz zawodów m.in. w obieraniu ziemniaków na czas.
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druhowie z ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli jachowej pod-

sumowali 2016 rok. Przy okazji zapre-
zentowali przybyłym nowy ciężki wóz 
gaśniczy, który niedawno trafił do ich 
jednostki.

Zebranie sprawozdawcze, które odby-
ło się 11 marca zgromadziło liczną grupę 
strażaków. Nie zabrakło też gości, wśród 
których byli: senator Krzysztof Słoń, 
Przemysław Łysak - wójt gminy Górno, 
Paweł Górniak - zastępca komendanta 
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach, Ireneusz Żak, prezes Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP 
w Kielcach, członkowie Zarządu Gmin-
nego OSP w Górnie, Wacław Mozer szef 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego oraz radni i sołtysi.

- Za nami ciekawy rok - mówił Wiesław 
Kaleta prezes OSP w Woli Jachowej. - Do 
akcji wyjeżdżaliśmy 57 razy, to o połowę 
mniej niż w 2015 roku. Wzbogaciliśmy się 
o poduszki pneumatyczne, druhowie brali 
udział w szkoleniach, udało się też zorga-
nizować wyjazd wakacyjny. W ubiegłym 
roku pojawiła się okazja zakupu sprzętu 
strażackiego za 20% wartości. Napisa-
ny został projekt i dzięki wsparciu gmi-
ny mamy już dziś w garażu nowy ciężki 
wóz gaśniczy, którego pozazdrościć nam 
mogą nawet jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej - mówił Kaleta.

Kilkunastominutowa przerwa w obra-
dach stała się okazją do zaprezentowani 
nowego pojazdu. Goście chętnie oglądali 
także pozyskanego w tym roku terenowe-
go nissana, o którym szerzej pisaliśmy w 
poprzednim „Głosie Górna”.

Podczas zebrania wręczono odznaki 
Wzorowy Strażak, a otrzymali je: Aneta 
Synowiec, Andrzej Gołuch oraz Grze-
gorz Gołuch. Odznaczenie za wysługę 
lat wręczono ośmiu druhom - najwyższą 
40 lat służby otrzymał Henryk Sulej.

Podczas zebrania udzielono absluto-
rium obecnemu zarządowi jednostki.

Przybyli goście obsypali druhów z Woli 
Jachowej pochwałami za profesjonalizm, 
chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, 
dbałość o sprzęt oraz zaangażowanie.

Wójt Łysak podsumował, że są gmi-
ny, w których wszystkie jednostki razem 
wzięte nie mają takiego sprzętu i zaple-
cza jakim dysponują poszczególne jed-
nostki OSP w gminie Górno.

/aP/

Odznaczenia i nowy wóz

jak zwykle podczas zebrania w Woli jachowej frekwencja była wysoka.

odznakę Wzorowy Strażak wręcza Ireneusz Żak i Paweł Górniak. osiem osób otrzymało odznaki WoPR.

odznaczenia za wysługę lat otrzymało sześciu druhów. obecni na zebraniu mogli obejrzeć nowy ciężki wóz gaśniczy.



G ł o s G ó r n a  •  n r  3 (55) •  MAR ZEC 2017 11

Wizyta studyjna w Hiszpanii
W dniach 19.02 – 24.02.2017 r. 

odbyła się ostatnia wizyta 
studyjna w ramach programu erasmus 
Plus do Hiszpanii. uczestniczył w niej 
Przemysław łysak,  wójt gminy Górno, 
przedstawiciele jednostki samorządu 
terytorialnego, dyrektorzy oraz na-
uczyciele ze szkół z terenu gminy.                                              

Szkołą przyjmującą delegację polską  
w Hiszpanii była Instituto de Educación 
Secundaria „Castillo del Águila” - gimna-
zjum i szkoła średnia na czele z jej dy-
rektorem Mr Óscarem Durán Guerrero. 
Uczestnicy odwiedzili również  przedszko-
la  i szkoły podstawowe „San Juan Bauti-
sta” w Cobeja, „Remigio Lain” w Yuncler 
oraz „Juan Palarea” w Villaluenga. W cza-
sie wizyty studyjnej brali udział w warsz-
tatach i prelekcjach doskonaląc swoje 
kompetencje w zakresie użycia metody 
CLIL w nauczaniu języków obcych, kre-
atywnego wykorzystania ICT w eduka-
cji oraz pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Bardzo cen-
nym doświadczeniem  były obserwacje 
zajęć prowadzonych przez hiszpańskich 
nauczycieli (tzw. job shadowing) min.  
z biologii, chemii, historii, muzyki, języka 
angielskiego oraz rozmowy z nimi. Dysku-
towano na temat systemu edukacji w Pol-
sce i w Hiszpanii. W Hiszpanii obowiązuje 
zdecentralizowany model administracji 
oświatowej, według którego odpowiedzial-
ność za oświatę jest podzielona między: 
państwo, wspólnoty autonomiczne, admi-
nistrację lokalną i szkoły. W hiszpańskich 
placówkach edukacyjnych zatrudnia się: 
nauczycieli edukacji przedszkolnej i szko-
ły podstawowej, nauczycieli szkoły śred-
niej i nauczycieli akademickich (edukacja 
szkolna i szkolnictwo wyższe). Niezwykle 
miłym akcentem wizyty był występ ze-
społu folklorystycznego oraz poczęstunek 
przygotowany przez uczniów, na który zło-
żyły się  typowe hiszpańskie potrawy. 

Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy 
Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwią-

zań w edukacji” realizowany był w ra-
mach Akcji 1. „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej” w sektorze „Edukacja szkolna”. 
Obejmował  szkolenia językowe i kul-
turowe oraz wyjazdy do szkół w Anglii, 
Włoch, Hiszpanii. Umożliwił 44 uczestni-
kom poznanie systemu edukacji, wymia-
nę doświadczeń, doskonalenie swoich 
kompetencji, poznanie historii i kultury od-
wiedzanych państw, a także  porównanie 
bazy lokalowej i dydaktycznej szkół. Nie 
mamy się czego wstydzić, a wprost prze-
ciwnie. Nasze szkoły są zadbane i bardzo 
dobrze wyposażone.

Uczestnicy serdecznie dziękują panu 
Przemysławowi Łysakowi - wójtowi gminy 
Górno, który był  inicjatorem napisania 
projektu. Udział w projekcie był dla nas 
cennym doświadczeniem, które wykorzy-
stamy w swojej pracy.

- W Hiszpanii 
również drugi rok 
pracują nad refor-
mą oświaty. Najbar-
dziej zazdroszczę 
im „manany” tzn. że 
pomysły rodzą im 
się w sercu, czyli 

są do nich przekonani, później myślą jak 
je zrealizować, koniecznie trzeba jeszcze 
przespać się z nowym problemem, a reali-
zować najwcześniej następnego dnia. Dla-
tego pewnie żyją 10 lat dłużej niż my. Na 
co dzień szkoły są ogrodzone i zamknięte, 
nawet dla rodziców. Uczniowie nie mogą 
używać telefonów komórkowych. Dzieci 
są bardzo wesołe i otwarte.

- Bardzo dziękuję pani Barbarze Ra-
czyńskiej, kierownikowi Samorządowego 
Centrum Oświaty, koordynatorowi projek-
tu, osobom, które zdobyły kontakty, ze 
szkołami w Anglii, Włoszech i Hiszpanii, 
nauczycielom piszącym projekt, dyrek-
torom, którzy zawiązali jedyne tego typu 
konsorcjum w Polsce i wszystkim przyja-
ciołom tego ogromnego wynoszącego po-
nad 88 tys. euro projektu unijnego - mówi 
wójt Przemysław Łysak.

Pamiątkowe zdjęcia z hiszpańskimi nauczycielami.

Wójt łysak podarował Hiszpanom materiały pro-
mujące naszą gminę.

dyrektorzy Krzysztof Kołtun, 
Stanisław Niestój i jerzy Snopek 
podczas spotkania roboczego.

PRoGRaM eRaSMuS PLuS W GMINIe GóRNo
Twórczy Nauczyciel, Twórczy Uczeń, 

w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji

Barbara Raczyńska podczas 
wizyty w hiszpańskiej szkole 
udzieliła pomocy uczennicy, 
która dostała krwotoku.
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