
Górno zostało 
Euro-Gminą
Gmina Górno została doceniona 

przez kapitułę konkursu Euro-Gmi-
na. Wyróżnienie w dziedzinie kultu-
ry i edukacji odebrał wójt Przemy-
sław Łysak podczas uroczystej gali  
w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Kielcach.

Jurorzy przyznając nagrody analizo-
wali wydarzenia i działania samorządów 
w 2012 roku. Docenili utworzenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz  ciągłe dąże-
nia do podniesienia poziomu kształcenia 
dzieci i młodzieży, a także podnoszenia 
komfortu nauki.

Klęska żywiołowa
2,5 tysiąca hektarów zniszczonych przez ulewy, tysiąc poszkodo-
wanych gospodarstw. To bilans ulew i gradobić w naszej gminie.

Zalane tereny przy w gminie Górno.

30 maja, 5 i 9 czerwca, te daty 
wielu mieszkańców naszej 

gminy zapamięta jako dni, w których 
stracili wszystko co wypracowali od 
ostatnich zbiorów. 

Gmina Górno obok Bielin i Masłowa 
wymieniana jest jako najbardziej po-
szkodowana przez ulewy. W naszej gmi-
nie najbardziej ucierpiały: Krajno Drugie, 

Bęczków, Krajno Pierwsze, Wola Jacho-
wa, Skorzeszyce i Górno Parcele. Skutki 
nawałnic są usuwane.

Wójt Przmysław Łysak wystąpił  
z wnioskiem do wojewody o uznanie na-
szej gminy za dotkniętą klęską żywioło-
wą. Postanowił także, że w tym roku nie 
będzie gminnych dożynek.

Rozpoczęła się przebudowa drogi z Górna do 
Daleszyc, od ubieglego roku trwa moderniza-

cja trasy przez Leszczyny. Rozpoczęła się przebudo-
wa drogi i budowa chodników w Bęczkowie. Wkrótce  
w gminie ruszą kolejne wielkie inwestycje.

Przebudowa drogi z Górna w kierunku Daleszyc zakłada 
poszerzenie jezdni, budowę chodników i parkingu przy szkole. 
Prace właśnie się rozpoczęły. Ruszy remont drogi w Bęczko-
wie. Tam też jezdnia będzie poszerzona, powstaną chodniki, 
między innymi w miejscu, gdzie w ubiegłym roku samochód 
potrącił dwoje dzieci. Wszystkie te inwestycje tylko częściowo 
finansowane są z budżetu gminy. Być może jeszcze w tym roku 
rozpocznie się przebudowa remizy OSP w Górnie. Dobudowa-
ne zostaną garaże na wozy gaśnicze, powstanie także świetlica 
wiejska. Wszystko wskazuje na to, że gmina dostanie na ten cel 
213 tys.zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Rozpoczęła się przebudowa drogi w Górnie. Trwa budowa 
drogi, chodników i parkingu w Leszczynach i Bęczkowie. 
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Gmina jak plac budowy

Drudzy w kraju
My wobec przemocy - program 

napisany przez naszych urzęd-
ników zajął drugie miejsce w Polsce. 
Na jego realizację gmina dostanie 10 
tys. zł. z ministerstwa pracy.

Projekt zakłada szereg działań mają-
cych na celu przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinach. Od sierpnia do grudnia 
organizowane będą konkursy dla dzie-
ci, konferencje dla rodziców, spotkania  
z pedagogami, policjantami, odbędzie 
się także marsz rodzin. Program zajął 
drugie miejsce w kraju za co gmina do-
stała nagrodę w wysokości 7 tys. zł.

Czytaj na stronie 2
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Górno zostało 
Euro-Gminą 

Gmina Górno została doceniona przez kapitułę konkur-
su Euro-Gmina. Wyróżnienie w dziedzinie kultury i eduka-
cji odebrał wójt Przemysław Łysak podczas uroczystej gali  
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Jurorzy przyznając nagrody analizowali wydarzenia i działa-
nia samorządów w 2012 roku. Docenili utworzenie Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz  ciągłe dążenia do podniesienia pozio-
mu kształcenia dzieci i młodzieży, a także podnoszenia kom-
fortu nauki. Uzasadniając przyznanie wyróżnienia podkreślali 
jak wiele pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, lapto-
pów, projektorów, otrzymały nasze szkoły z funduszy unijnych. 
Dzięki pieniądzom z Brukseli organizowano także szereg zajęć 
dodatkowych dla uczniów – za ponad 500 tysięcy złotych. 

Jurorzy podkreślili także, że Górno znalazło się w gronie 
nielicznych gmin, gdzie przedszkola utrzymywane są i prowa-
dzone przez gminę, a nie tak jak to się dzieje ostatnio w ra-
mach oszczędności przekazywane są stowarzyszeniom.

Wyróżnienie w plebiscycie Euro-Gmina to kolejna nagro-
da przyznana nam w krótkim czasie w dziedzinie edukacji. 
Jesienią ubiegłego roku nasza gmina otrzymała tytuł Samo-
rządowego Lidera Edukacji w ogólnopolskim plebiscycie zor-
ganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego.

Wójt Przemysław Łysak odbiera statuetkę Euro-Gmina oraz 
wyróżnienie w dziedzinie edukacji z rąk wicewojewody świę-
tokrzyskiego Grzegorza Dziubka. 

Nie dadzą absolutorium?
Komisja rewizyjna rady gminy złożyła wniosek o nie-

udzielenie absolutorium wójtowi Przemysławowi Łysakowi 
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. - Dziwi mnie to, 
bowiem budżet został zrealizowany w 99 procentach. Jego 
wykonanie pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach – mówi wójt Łysak.

Trzy osoby spośród czterech członków komisji rewizyjnej 
opowiedziały się za wnioskiem o nieudzielenie absolutorium 
wójtowi. Jedna była przeciw – mówi radna Dorota Kot, prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno. 

- Wniosek o nieudzielenie absolutorium wpłynął już do 
mnie. Komisja swoją decyzję uzasadniła słabym wykona-
niem inwestycji, głównie chodzi o drogi gminne – mówi Wła-
dysław Kowalczyk, przewodniczący Rady Gminy Górno.

Decyzja w sprawie absolutorium ma być podjęta na naj-
bliższej sesji rady gminy, która powinna się odbyć w tym 
miesiącu.

Wójt Przemysław Łysak uważa, że wniosek o nieudziele-
nie absolutorium jest nieuzasadniony. 

- Budżet został wykonany w 99 procentach po stronie 
dochodów i 92 po stronie wydatków. Rzadko która gmina 
może się pochwalić takim wynikiem. Rok zakończyliśmy 
ponad 3-milionową nadwyżką. Zadłużenie gminy w ciągu 
2012 roku zmniejszyło się o 3,3 miliona złotych i spadło do 
poziomu 39,94 procent dochodów budżetowych – informuje 
wójt Przemysław Łysak. - Wniosek traktuję jako działanie 
typowo polityczny, nie mające związku z rzeczywistością  
i nie służący gminie. Uważam, że polityki i partyjniactwa  
w tym miejscu być nie powinno – dodaje wójt Łysak.

BĘDZIE MIEJSCE DO KĄPIELI
Od pierwszego lipca będzie miejsce wyznaczone do kąpie-

li nad zalewem w Cedzynie. Powstanie po zachodniej strony 
zbiornika, nieopodal przystani klubu żeglarskiego Horn. Nad 
bezpieczeństwem kąpiących będzie czuwał ratownik codzien-
nie od 10 do 18. Ustawione zostaną także toalety przenośne. 
Miejsce do kąpieli zostanie otwarte jeśli wyniki woda w zale-
wie będą pozytywne. Działać ma przez całe wakacje

STRAŻACY W SZKOLE
Zajęcia z ochrony pożarowej odbyły się w Szkole Podsta-

wowej w Radlinie. Spotkanie z uczniami w dwóch grupach 
wiekowych: starszej i młodszej poprowadził p. Krzysztof Sy-
nowiec – starszy kapitan pracujący jako dowódca zmiany w 
Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kielcach. 

Pan kapitan rozmawiał z dziećmi o przyczynach powsta-
wania pożarów, o tym, jak się przed nimi uchronić, tłuma-
czył, jak należy zachować się, gdy zauważymy pożar. 

Do placówki przyjechała też grupa strażaków z Jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. Strażacy 
przyjechali wozem gaśniczym z pełnym wyposażeniem, 
które zademonstrowali uczniom.

MINISTRANCI NA PODIUM
Ministranci z Górna tryumfowali podczas Diecezjalne-

go Turnieju Tenisa Stołowego Ministrantów, który się odbył  
w Zagnańsku. Reprezentacja parafii św. Wawrzyńca w Gór-
nie wygrała w każdej kategorii otrzymując od bpa Kazimie-
rza Gurdy pamiątkowe puchary i medale. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął 
Przemysław Sulej (Górno). W kategorii gimnazjalistów wy-
grał Marcin Gil (Górno) pokonując Krzysztofa Sobczyka 
(Górno)  i Karola Czapnika  (Mnichów) Kategoria szkół Po-
nadgimnazjalnych wygrał Dominik Kubiec (Górno) pokonu-
jąc Bartłomieja Mochockiego (Górno) i Bartłomieja Woźnia-
ka  (Mnichów).
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Zablokują drogę?

Niezadowolenie złość oraz zapo-
wiedzi protestu towarzyszyły 

mieszkańcom Skorzeszyc i Woli Ja-
chowej po spotkaniu z przedstawicie-
lami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Kielcach.

Spotkanie zorganizował wójt Przemy-
sław Łysak, by wymóc na zarządcy dro-
gi krajowej jak najszybsze odbudowanie 
mostu na Kakoniance.

To co jednak mieszkańcy usłyszeli 
dalekie było od ich oczekiwań. - Obec-
ny most nie nadaje się do eksploatacji. 
Proszę nie mieć złudzeń. Nie pozwolimy 
by odbywał się po nim jakikolwiek ruch 
oprócz pieszego - poinformował Krzysz-
tof Strzelczyk, zastępca dyrektora kie-
leckiego oddziału GDDKiA.

- Jeśli nie pojawią się nieoczekiwane 
problemy przed zimą powstanie tymcza-
sowy most na Kakoniance. Następnie 
przystąpimy do odbudowy obecnego 
mostu - zapowiedział Strzelczyk.

- Przecież to pół roku. Aż tyle mamy 
czekać? - wołali zirytowani mieszkańcy 
gminy domagając się szybszego otwar-
cia przeprawy.

Niestety nie usłyszeli tego na co 
chcieli. - Nie będą państwa czarował. 
Takie są realia i ich nie zmienię.

Mieszkańcy zarzucili dyrektorowi, że 
nie obchodzi go ich los. - Ciekawe co 
by Pan powiedział, gdyby Pan tu miesz-
kał, zarabiał tysiąc złotych miesięcznie  
z czego przez objazdy musiał 300 zło-
tych wydać miesięcznie na dojazd do 
pracy w Kielcach? - pytali. 

- Z powodu objazdu wydłużył się czas 
przejazdu autobusów MPK z Kielc do 
Skorzeszyc. Dzieci  wracają ze szkoły 
o  godz. 17. Już mówi się o likwidacji 
niektórych linii bo ich utrzymanie stało 
się nieopłacalne bo wydłużyła się dro-
ga przejazdu. Most musi być wcześniej. 
Gwarantuję Panu, że gdy spadnie pierw-

szy większy śnieg, autobusy nie przeja-
dą przez Górki Napękowskie - mówiła 
Renata Mochocka, sołtys Skorzeszyc.

Jak mamy do czasu wybudowania 
mostu dojechać do pól ciągnikiem czy 
kombajnem - pytał jeden z mieszkań-
ców. 

Ludzi zdenerwowało dodatkowo, gdy 
dowiedzieli się, że tymczasowy most to 
poważna konstrukcja, po której będą 
mogły jeździć 40-tonowe samocho-
dy. - Nie róbcie mostu dla tirów. Zrób-
cie mniejszy most, ale niech on będzie 
szybko. Jeżdżąc do pracy w Kielcach 
nadkładamy codziennie 30 kilometrów. 
Nie ma jak dojechać straż czy pogoto-
wie, w końcu dojdzie do nieszczęścia 
- apelowali, ale bez skutku. - Jest Pan 
głuchy na to co mówimy. Patrzy Pan tyl-
ko na interes Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Pomysł miesz-
kańców by na Kakoniance rozłożyć woj-
skowy most także nie spotkał aprobaty 
ze strony przedstawiciela zarządcy drogi 
krajowej. Nic więc dziwnego, że ze spo-
tkania ludzie wychodzili zawiedzeni. Nie 
kryli oburzenia, niektórzy zapowiadali 
protest i blokadę dróg.

Wójt Przemysław Łysak kończąc spo-
tkanie poinformował, że złożył wniosek o 
uznanie gminy Górno za dotkniętą klę-
ską żywiołową. Zarzucił jednocześnie 
bezczynność radnym. - Tylko Pani sołtys 
Skorzeszyc interweniuje i napisała pety-
cję pod którą proszę byście się Państwo 
zebrani także podpisali. Radni przez 
miesiąc nic nie zrobili. Gdyby przewod-
niczącym rady gminy był nadal Grzegorz 
Skiba, już kilka razy byłby w różnego ro-
dzaju instytucjach by zwrócić uwagę na 
nasz problem - powiedział wójt. - Ocze-
kuję, że radni wreszcie włączą się do 
wspólnej pracy - stwierdził wójt Łysak

- Obecnie zamierzam interweniować 
u ministra - zapowiedział po spotkaniu. 

Mieszkańcy bloków, tak zwa-
nych domów nauczyciela  

w Bęczkowie chcą wykupić mieszka-
nia na własność, ale nie po cenach 
oszacowanych przez rzeczoznawcę. 
Domagają się „rozsądnej” bonifikaty. 
Czy ją dostaną? Zdecydują radni na 
najbliższej sesji.

Wniosek mieszkańców został zapre-
zentowany podczas majowej sesji rady 
gminy. Przybyli na nią także mieszkańcy 
domów nauczyciela.

SAMI REMONTUJEMY
Wiesława Juchnowska przeczytała 

petycję, w której informowano radnych  
o bardzo złym stanie bloków, o tym że 
płacą czynsz wyższy niż lokatorzy kie-
leckich osiedli, a konieczne remonty mu-
szą wykonywać sami. 

- Brak odwodnienia, grzyb na ścia-
nach, niedrożne studzienki, stara stolar-
ka okienna, wysokie rachunki – narzeka-
li mieszkańcy.

- Jednocześnie pragniemy zdemento-
wać rozpowszechnioną szeroko  wśród 
społeczeństwa opinię, że mieszkamy  
w zajmowanych lokalach za darmo. Na 
dowód przedstawiamy wykaz opłat, jakie 
10 rodzin poniosło w okresie 14.01.1994 
– 31.05.2013r. Ich ogólna kwota to po-
nad  milion 155 tysięcy złotych – mówiła 
Juchnowska.

PŁACĄ DROŻEJ NIŻ
MIESZKAŃCY KIELC
- Za 60 metrowe mieszkanie płacę 

miesięcznie ponad 500 złotych, więcej niż 
w Kielcach, a mieszkamy na wsi – mówiła 
Katarzyna Tarwacka. - Nikt przecież Was 
tu nie trzyma możecie mieszkać w Kiel-
cach – odpierał ataki radny Zielonka.

Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy za 
mieszkanie o powierzchni 70 metrów 
trzeba zapłacić około 90 tysięcy złotych. 
- Za takie pieniądze na pewno nie wy-
kupimy mieszkań. Gdybyśmy mieszkali 
w Kielcach dostalibyśmy 90 procentowe 
bonifikaty – mówili mieszkańcy. Oczeku-
jemy, że dostaniemy bonifikatę stosow-
ną do stanu budynków – mówił Walde-
mar Możdżonek.

RADNI ZDECYDUJĄ
- Moje osobiste odczucie jest takie 

że wyceny są wysokie. Mamy dwa wyj-
ścia, albo dać bonifikatę mieszkańcom 
by wykupili mieszkania i zajęli się utrzy-
maniem budynku, albo musimy znaleźć 
spore pieniądze na remont bloków.  
Z punktu widzenia gminy lepiej jest 
sprzedać budynki nawet z bonifikatą  
i dostać za nie mniejsze pieniądze, niż 
przeprowadzać kosztowny remont – mó-
wił wójt.

Decyzję w sprawie bonifikat mają 
podjąć radni na najbliższej sesji.

Chcą dostać 
bonifikatę

Sala w której zorganizowano spotkanie była wypełniona po brzegi.
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2,5 tysiąca hektarów zniszczonych upraw, tysiąc 
gospodarstw w tym setka podtopionych budyn-

ków, uszkodzone drogi, mosty, przepusty oraz pobocza. 
To skutek nawałnic, które przeszły nad naszą gminą na 
przełomie maja i czerwca. Trwa liczenie strat. Wójt od-
wołał dożynki. - W tym roku rolnicy nie będą mieli czego 
świętować – tłumaczy swoją decyzję.

30 maja, 5 i 9 czerwca, te daty wielu mieszkańców naszej 
gminy zapamięta jako dni, w których stracili wszystko co wy-
pracowali od ostatnich żniw. Gmina Górno obok Bielin i Ma-
słowa wymieniana jest jako najbardziej poszkodowana przez 
ulewy. W naszej gminie najbardziej ucierpiały: Krajno Drugie, 
Krajno Pierwsze, Wola Jachowa, Skorzeszyce, Bęczków i Gór-
no Parcele.

BILANS STRAT
Zniszczonych mamy kilka dróg, mosty w miejscowościach: 

Leszczyny Skała, Bęczków, Podmąchocice, Wola Jachowa(na 
trasie Kielca – Opatów), około 120 przepustów. Woda wdarła 
się do czterech szkół oraz około stu budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Szacuje się, że ulewa zniszczyła 2,5 tysiąca 
hektarów upraw na terenie naszej gminy, a straty spowodowa-
ła w tysiącu gospodarstwach. Taka informacja przesłana zo-
stała przez władze gminy pełnomocnikowi wojewody ds. usu-
wania skutków klęsk żywiołowych. 

POWIADOMILI WOJEWODĘ
- O niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych i ich skut-

kach niezwłocznie, po zaistnieniu każdego z nich, poinformo-
wane zostało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Świętokrzyskiego, wraz z wnioskiem o uznanie Gminy Górno 
za obszar dotknięty klęską żywiołową. Decyzję dotyczącą 
uznania danego obszaru za dotknięty klęską żywiołową podej-
muje w formie rozporządzenia Prezes Rady Ministrów – mówi 
Przemysław Łysak, wójt Górna.

TRWA SZACOWANIE SZKÓD
Jeśli nasza gmina zostanie za taką uznana, będziemy mogli 

się ubiegać o pieniądze z  budżetu państwa na usuwanie skut-
ków nawałnic.

- Obecnie trwa szacowanie strat spowodowanych przez ule-
wy. Powołane zostały komisje, które wyliczają straty w upra-
wach u mieszkańców oraz infrastrukturze gminnej. Na obecną 

chwilę wartość szkód poczynionych przez żywioł w infrastruk-
turze gminnej przekroczyła pół miliona złotych, a prace w te-
renie jeszcze się nie zakończyły. Prawdopodobnie osiągną 
poziom miliona złotych – mówi Jacek Piróg, sekretarz gminy 
Górno.

Szkody wyrządzone przez ulewy są już usuwane. Po most-
ku w Bęczkowie można już przejeżdżać. Usunięto mół nanie-
siony na jezdnię w miejscowości Krajno Łęki. Trwa naprawia-
nie przepustów i oczyszczanie rowów.

DOŻYNEK NIE BĘDZIE 
W obliczu tak ogromnych zniszczeń wójt Łysak podjął decy-

zję, że w tym roku nie odbędą się gminne dożynki. - Nie bę-
dzie udanych zbiorów, nie będzie też powodu do świętowania 
– tłumaczy krótko swoją decyzję.

...został naprawiony po kilku dniach.Zniszczony mostek w Bęczkowie....

Jedna z najbardziej poszkodowanych miejscowości - Krajno Łęki.

Zniszczony most w miejscowości Leszczyny Skała.

Krajobraz po burzy

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 roku nowego 
systemu gospodarowania odpadami każdemu gospodarstwu 
domowemu zostanie nadany indywidualny numer rachunku na 
który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Bankiem 
Spółdzielczym Daleszyce-Górno, Oddział w Górnie. Informuje-
my, iż opłaty dokonywane w tym banku pobierane będą bez pro-
wizji bankowej.

O
G

ŁO
S

ZE
N

IE



GŁOS GÓRNA  •  n r  6 (10) •  CZERWIEC 2013 5

Mamy szkołę noblistów

Szkoła Podstawowa w Leszczy-
nach otrzymała imię Noblistów 

Polskich. W uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele kuratorium 
oświaty, władz powiatu, gminy oraz ro-
dzice i mieszkańcy Leszczyn.

Uroczystość nadania imienia szko-
le rozpoczęła się od mszy świętej w sali 
gimnastycznej, którą celebrował biskup 
pomocniczy Diecezji Kieleckiej - ksiądz 
Marian Florczyk z udziałem absolwenta 
szkoły, Jana Wojtyny, obecnie proboszcza 
Bielin. Tuż po mszy nastąpił ważny dla 
szkoły moment – poświęcenie sztanda-
ru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
Następnie odczytany został akt nada-
nia szkole imienia Noblistów Polskich,  
a uczniowie zaprosili na specjalnie przy-
gotowany spektakl. Przy jednym stole 
na herbatce zasiedli - Maria Skłodowska 
- Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław 
Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa 
i Wisława Szymborska. Przedstawienie 
wyreżyserowały Anna Wiech i Elżbieta 
Sańpruch. Zaprezentowano także hymn 
szkoły. Muzykę do niego skomponował 
Sławomir Wiech, a słowa napisał dyrektor 

Jerzy Snopek.
Widzę, że w tej szkole wszyscy są jak 

jedna wielka rodzina. To cieszy. Życzę 
dyrekcji, nauczycielom i uczniom wielu 
sukcesów – powiedział Grzegorz Bień, 
świętokrzyski wicekurator oświaty.

- Gratuluję. Pamiętam, jeszcze kilka 
lat temu były pomysły by zamknąć szkołę  
w Leszczynach. Dziś możemy brać udział 
w tak pięknej uroczystości. Cieszę się 
niezmiernie. Wasza szkoła wychowała już 
księdza. Życzę byście wychowali noblistę, 
a co najmniej biskupa takiego jak Marian 
Florczyk – powiedział podczas uroczysto-
ści Przemysław Łysak, wójt Górna.

Przygotowania do nadania imienia 
szkole w Leszczynach trwały półtora 
roku. - Propozycji imienia dla naszej pla-
cówki było aż dziewięć. Odbyło się głoso-
wanie wśród uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. W ich wyniku wybrane zostało imię 
Noblistów Polskich. Cieszę się, że doko-
nano takiego wyboru. Zważywszy na to 
że na cmentarzu w leszczynach spoczy-
wa ciało babki Marii Curie-Skłodowskiej 
– mówi Jerzy Snopek dyrektor szkoły  
w Leszczynach. 

Placówka z okazji nadania imienia 
otrzymała od Lecha Wałęsy – jedynego 
żyjącego polskiego noblisty list gratula-
cyjny oraz prezent - biografię opatrzoną 
autografem przywódcy „Solidarności”.

50 lat kapłaństwa Henryka Węgrzyna

Ksiądz prałat Henryk Węgrzyn podczas jubileuszowej mszy.

Jubileusz 50-lecia posługi kapłańskiej obchodził  
w tym miesiącu ksiądz prałat Henryk Węgrzyn, peł-

niący do ubiegłego roku funkcję proboszcza parafii Sko-
rzeszyce.

Choć w ubiegłym roku przeszedł na emeryturę przestając 
w ten sposób być proboszczem Skorzeszyc, nie opuścił swojej 
parafii. Nadal w niej mieszka i pełni posługę.

W tym miesiącu obchodził rocznicę 50 lecia kapłaństwa. Na 
uroczystościach jubileuszowych zgromadziły się setki osób. 
Najliczniejszą grupę stanowili oczywiście mieszkańcy Sko-
rzeszyc. Z życzeniami dla prałata pośpieszyli wójt Przemy-
sław Łysak z delegacją, nauczyciele i uczniowie, kapłani oraz 
przedstawiciele sołectw..

Ksiądz prałat Henryk Węgrzyn, to wieloletni proboszcz pa-
rafii w Skorzeszycach ceniony prze mieszkańców całej gminy. 
W tym roku otrzymał statuetkę Zwykły-Niezwykły.

Uczniowie zaprezentowali spektakl z udziałem noblistów.Pamiątkową tablicę poświęcił biskup Marian Florczyk.

Szkoła otrzymała biografię Lecha Wałę-
sy z jego autografem
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Setki osób bawiły się na festynie rodzinnym zorga-
nizowanym z okazji Dnia Dziecka w Leszczynach. 

Atrakcji nie brakowało zarówno dla tych najmłodszych jak 
i starszych mieszkańców gminy.

Wspaniała pogoda, świetna zabawa i cała masa atrakcji, tak 
najkrócej można opisać to co działo się 16 czerwca na placu 
przed szkołą w Leszczynach, gdzie odbył się piknik rodzinny 
„Mama, tata i ja” z okazji Dnia Dziecka.

Najmłodsi mieszkańcy gminy mieli niepowtarzalną okazję 
zaprezentować swoje umiejętności przed szeroką publicz-
nością. Uczniowie szkoły w Leszczynach, zaprezentowali 
Krakowiaka, recytowali także wiersze i śpiewali piosenki. Za-
prezentowała się także formacja „Alladynki”, z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Cedzynie oraz młodzieżowy zespół 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Nie zabrakło także występów dla dzieci. Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Leszczynach zaprezentowały spektakl 
„Kapciuszek”, młodych mieszkańców gminy do wspólnej zaba-
wy zapraszali aktorzy z Teatru Kubuś w Kielcach.

Nie lada atrakcją okazał się pokaz akcji ratowniczo-gaśni-
czej w wykonaniu strażaków z OSP Leszczyny.

Druhowie nie dość, że popisali się sprawnością w gasze-
niu pożarów, to udowodnili także, że mają poczucie humoru 
prezentując akcję usuwania szerszeni z budynku szkoły. Owad 
goniony przez strażaków niewątpliwie zjednał sobie sympatię 
dzieci rozrzucając dla nich cukierki.

Nie zabrakło także konkursów i zabaw prowadzonych przez 
DJ Jarka Sitarza. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz strażacy ochotnicy 
serwowali za darmo kiełbaski z grilla oraz ciasteczka i wafelki. 
Była także dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny i karuzela.

Imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Wszyscy świetnie się bawili

Bajki czyta Alina Bielawska, z kieleckiego uniwersytetu. 

Szerszeń rzucający cukierki i szczudlarz zachwycili dzieci.Wspólny taniec samorządowców strażaków i pań z KGW.

Strażacy z Leszczyn dali pokaz swoich umiejętności.

Najmłodsi świetnie się bawili z aktorami Teatru „Kubuś”.

Całe Górno czytało dzieciom
Ani telewizja, ani radio, ani internet nie zastąpią ba-

jek czytanych dzieciom przez dorosłych - przeko-
nywali organizatorzy akcji Całe Górno Czyta Dzieciom.

Impreza podczas której znane osoby czytają bajki naj-
młodszym mieszkańcom naszej gminy na trwałe wpisała się 
w kalendarz kulturalny Górna. W tym roku zorganizowały ją 
wspólnie Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek 
Kultury.

Maluchy mogły słuchać bajek między innymi w Krajnie, 
Górnie i Radlinie, a czytali je znani ludzie wśród których zna-
leźli się starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt Górna Prze-
mysław Łysak, oraz wykładowcy kieleckiego uniwersytetu.
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Na scenie gimnazjalistki z Górna Roztańczona sala podczas występu zespołu Arianie.

Zachwycili publiczność

Śpiew, świetna zabawa i wspaniałe nagrody dla każde-
go uczestnika. W hotelu Echo w Cedzynie odbyła się ko-
lejna edycja Festiwalu Piosenki Turystycznej. 

Doroczna impreza organizowana przez Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Cedzynie przy pomocy Urzędu Gminy  
w Górnie i sponsorów, jak zwykle zgromadził szeroką widownię.  
O laury zwycięzców walczyło kilkanaście zespołów.

Festiwalowi towarzyszyła niezwykła atmosfera. Widownia 
co rusz ruszała w tany, zwłaszcza gdy po przesłuchaniach 
konkursowych na scenie pojawiła się gwiazda imprezy, zespół 
Arianie. 

W końcu ogłoszono zwycięzców. W kategorii szkół podsta-
wowych, klas I-III pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Ce-
dzyny, drugie z Górna, a trzecie ze Skorzeszyc.

W kategorii klas IV-VI najlepsza także była Cedzyna, dru-
gie miejsce przyznano uczniom z Leszczyn, a trzecie uczniom  
z Radlina. W kategorii gimnazjalistów Zwyciężył Bęczków 
przed Wolą Jachową i Górnem. Wójt Przemysław Łysak dekoruje medalami zwycięzców.

Ogólnopolski sukces uczniów z Bęczkowa
Młodsi Ratownicy Szkolni  z Bęczkowa w Wielkim Fi-

nale Ogólnopolskiego Konkursu ,,Ratujemy i Uczy-
my Ratować”.

Za nami Finał II Ogólnopolskiego Konkursu RUR. Kon-
kurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych bio-
rących udział w edukacyjnym Programie Ratujemy i Uczymy 
Ratować, który Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy na czele z Jurkiem Owsiakiem realizuje w klasach I-III.  
W tej edycji wzięło udział 13500 szkół z całej Polski.

W Rykoszynie odbył się Wojewódzki  Finał II edycji Konkur-
su RUR, gdzie uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Bęczkowa 
wraz z opiekunem drużyny p. Małgorzatą Obara zajęli I miej-
sce. I tym sposobem zakwalifikowali się do Wielkiego Finału w 
Warszawie, który odbył się we wtorek 4 czerwca 2013 roku w 
Hali Widowiskowo- Sportowej Arena – Ursynów. Województwo 
świętokrzyskie reprezentowała drużyna w składzie: Paulina 
Gała, Paulina Żęgota z klasy III, Krzysztof Kaleta, Kamil Ze-
msta z klasy II i nauczyciel Małgorzata Obara. Rezerwą  byli 
Kamila Kaleta i Paweł Kaleta.

Drużyna rywalizowała z 15 najlepszymi szkołami z całej 
Polski. Do Warszawy przybyli najlepsi z każdego wojewódz-
twa. Nie było łatwo! Nasza drużyna zajęła VII miejsce. 

Drużyna przywiozła ze sobą medale, wiele gadżetów dla 
siebie oraz pomoce dydaktyczne dla szkoły.

Składamy serdeczne podziękowania wójtowi Gminy Górno  

Panu Przemysławowi Łysakowi oraz Radnym Gminy za pokry-
cie kosztów przejazdu zespołu i drużyny kibiców do Warszawy.

 /MOB/

Ratownicy z Bęczkowa z opiekunem Małgorzatą Obara.
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Oddali hołd pomordowanym

Podczas uroczystości na cmentarzu w Krajnie.Przed mogiłą harcerze wystawili wartę honorową.

Kilkaset osób wzięło udział w obchodach 70 rocznicy 
pacyfikacji Krajna. 4 czerwca 1943 roku hitlerowcy 

zamordowali 28 mieszkańców wsi.
Uroczystości rocznicowe odbyły się 2 czerwca. Rozpoczęły 

się o godzinie 11 koncertem muzyków Filharmonii Świętokrzy-
skiej w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie. 
Po godzinnym koncercie, w samo południe, rozpoczęła się 
msza święta w intencji pomordowanych, którą odprawił ks. ka-
nonik Leszek Sztandera. 

NA CMENTARZU I PRZED SZKOŁĄ
Po eucharystii obecni mieszkańcy oraz poczty sztandaro-

we i kombatanci przemaszerowali na cmentarz parafialny pod 
mogiłę, gdzie odprawiono krótką modlitwę oraz złożono wień-
ce i kwiaty. Podsumowanie  obchodów 70 rocznicy pacyfikacji  
zorganizował Zespół  Szkół w Krajnie. Przy znajdującym się 
przed szkołą  pomniku zamordowanych mieszkańców ucznio-
wie przedstawili inscenizację wydarzenia na podstawie spisa-
nych opowiadań uczestników tamtych czasów  nauczycielki ze 
szkoły w Krajnie Marii Siczek i Florentyny Krogulec. Muzyczną 
oprawę prowadził chór „Żołnierskie Echa” z Kielc oraz recy-
towane były wiersze przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Krajnie Teresę Filipczak i Marię Majchrzak. 

TRAGICZNE WSPOMNIENIA
I KWIATY KU CZCI POMORDOWANYM
Uczestniczka tamtych wydarzeń Stanisława Sucharska napi-

sanym przez siebie opowiadaniem przekazała ze wzruszeniem  

to tragiczne wydarzenie. Następnie złożono kwiaty i wieńce przy 
pomniku ofiar pacyfikacji przez zaproszonych gości ze Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Stowarzyszenia Sybiraków, kombatantów z gminy Górno, po-
sła Jana Cedzyńskiego, starosty kieleckiego Zdzisława Wrzał-
ki, wójta gminy Górno Przemysława Łysaka, kierownika GOK, 
dyrektorów szkół, przedstawicieli Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz radnych z Krajna: Marzeny Jamrożek i Grzegorza Skiby.

Nasi mistrzowie ortografii
Seweryn Janus ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach 

zwyciężył w IX Gminnym Konkursie Ortograficznym.
Już po raz dziewiąty odbył się Konkurs Ortograficzny dla 

szkół podstawowych zatytułowany „Szkolny Mistrz Ortogra-
fii”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Karo-
la Wojtyły w Radlinie. W konkursie wzięło udział osiem szkół, 
każdą reprezentowało dwóch uczniów, którzy zwyciężyli  
w macierzystych placówkach na etapie konkursu najpierw kla-
sowego, a potem szkolnego.

W tegorocznej edycji konkursu uczniowie pisali dyktando 
przygotowane przez Iwonę Gałkiewicz, polonistkę ze Szkoły 
Podstawowej w Radlinie. Tekst zatytułowany „Niedorzeczna 
historia” -  opowiadał o hipopotamie huśtającym się na lianie. 

Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii otrzymał Seweryn Janus, 
ze szkoły w Skorzeszycach,  przygotowywany przez Annę Ka-
letę-Radek. Kolejne miejsca na podium zajęli Mateusz Krzy-
siek i Dominika Dybka, uczniowie Szkoły Podstawowej w Gór-
nie przygotowani przez Joannę Kobiec. Zwycięzcy konkursu ortograficznego.

Uczestniczka tragicznych wydarzeń Stanisława Suchar-
ska opowiadała o pacyfikacji i recytowała wiersz.


