
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY SAMORZĄDU GMINY GÓRNO • ISSN2299-5110 • NR 6 (34) • CZERWIEC 2015

GŁOS GÓRNA

Są najlepsi 

Zespół Śpiewaczy 
Górnianecki zdobył 

I miejsce podczas Bu-
skich Spotkań z Folklo-
rem.

Jurorzy Buskich Spotkań 
z Folklorem wyłonili laure-
atów spośród 73 zespołów 
śpiewaczych, kapeli ludo-
wych, zespołów pieśni i tań-
ca oraz śpiewających i grają-
cych solistów występujących 
podczas majowych przesłu-
chań. 

Uczniowie z gminy Górno uzyskali najlepszy wynik w powiecie 
podczas testu szóstoklasistów z polskiego i matematyki

Czytaj na stronie 4

Rewelacyjny wynik naszych ucz-
niów w teście szóstoklasistów. 

Średnia w gminie Górno z polskiego 
i matematyki najwyższa w powiecie. 

W naszej gminie najlepiej spisali 
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Leszczynach. Na pochwałę zasługują 
też inne szkoły.

Pierwsze w województwie

Najlepszy wynik w gminie Górno uzyskali szóstoklasiści ze szkoły w Leszczynach.

Wkrótce ruszy 
kąpielisko

Jak co roku na początku wakacji 
nad zalewem w Cedzynie za-

cznie funkcjonować strzeżone kąpie-
lisko.

Ciesząc z rozpoczynającej się dwu-
miesięcznej laby pamiętajmy jak niebez-
pieczna jest woda i kąpiel w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych.

Nad bezpieczeństwem kąpiących się 
będzie czuwał ratownik. Wraz z rozpo-
częciem wakacji na zalewie w Cedzynie 
pojawią się także policjanci na łodzi mo-
torowej. Funkcjonariusze przestrzegają 
wszystkich przed wchodzeniem do wody 
po spożyciu alkoholu.

Czytaj na stronie 4

Świętowali  
jubileusz
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

Radlinianki miały przyjemność gościć 
w swojej siedzibie niecodziennych gości. 
Trzydziestoletnie istnienie Sekcji Emery-
tów i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego świętowali nauczyciele emeryci 
z całej gminy Górno. Były kwiaty, życze-
nia i poczęstunek.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gmi-
ny Górno Przemysław Łysak, kierownik 
Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół 
w Górnie Barbara Raczyńska, przewod-
niczący Rady Gminy Górno Janusz Bed-
narz, który jak się okazało jest wychowan-
kiem przewodniczącej sekcji emerytów 
ZNP w Górnie Teresy Gałkiewicz. W spot-
kaniu wzięły także udział przewodniczące 
sekcji emerytów ZNP z okolicznych gmin.



GŁOS GÓRNA  •  nr  6 (3 4) •  CZERWIEC 2015222

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca:  

Urząd Gminy Górno  
Górno 169, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG Górno
Druk:  

ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
Nakład: 1000 egz.

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

PSZOK JUŻ WYBUDOWANY

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po-
wstał obok oczyszczalni ścieków w Cedzynie. Gmina na ten 
cel wydała 25 procent wartości inwestycji, a dzięki stara-
niom wójta pozostała część pochodzić będzie z Unii.

Budowa i wyposażenie punktu kosztowało 240 tys. zł. 
Jednak dzięki złożonemu wnioskowi gmina Górno zdo-
była  dofinansowanie na ten cel w wysokości 75 procent 
kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2009-2013. Obowiązek uruchamiania Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych nakłada Ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach.

W MIEJSCU STAREJ SZKOŁY 

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu 
działki, na której kiedyś stał budynek starej szkoły w Radli-
nie. Drewniany barak został rozebrany kilka lat temu. Dział-
ka jednak stała niezagospodarowana. Powstaje tu miejsce, 
gdzie mieszkańcy będą mogli się spotykać i wypoczywać. 
Pieniądze na ten cel gmina pozyskała z funduszy unijnych. 
W sumie blisko 118 tysięcy złotych.

BAKTERIA NISZCZY ZIEMNIAKI
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

informuje o nowym zagrożeniu dla upraw ziemniaków przez 
bakterie Ralstonia solanacearum 
wywołującą chorobę ziemniaków 
zwaną śluzakiem (brązową zgni-
lizną lub brunatną zgnilizną ziem-
niaka).

Na terenie Unii Europejskiej 
bakteria Ralstonia solanacea-
rum posiada status organizmu 
kwarantannowego i podlega obo-
wiązkowi zwalczania. Więcej na 
ten temat na www.piorin.gov.pl/
sygnalizacja.

630 tysięcy złotych będzie kosztowała przebudo-
wa i remont bloku żywieniowego w Zespole 

Szkół w Bęczkowie. Przetarg na tę inwestycję właśnie zo-
stał rozstrzygnięty. Prace mają się zakończyć przed koń-
cem wakacji.

To będzie jedna z większych inwestycji w tym roku, a jedno-
cześnie jedna z najbardziej oczekiwanych. Przebudowa bloku 
żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęcz-
kowie ma pochłonąć 630 tysięcy złotych, ale modernizacja jest 
niezbędna, by sanepid pozwolił na dalsze użytkowanie szkol-
nej kuchni.

Plan prac przewiduje wykonanie nowych i poszerzenie czę-
ści starych otworów na drzwi, wymianę przewodów instalacyj-
nych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wyburze-
nie części ścian działowych i wykonanie nowych, wykonanie 
nowej ściany oporowej wydzielającej projektowane pomiesz-
czenie na odpadki, wykonanie nowych posadzek oraz okładzin 
ściennych z glazury, wykonanie sufitów podwieszanych w wy-
branych pomieszczeniach parteru oraz wykonanie nowych in-
stalacji.

Po modernizacji bloku żywieniowego w Bęczkowie będą 
gotowane posiłki nie tylko dla uczniów miejscowej szkoły, ale 
także dla uczniów z innych szkół. Przebudowa ma się zakoń-
czyć jeszcze przed końcem tegorocznych wakacji.

Stołówka  
w remoncie

Rozpoczął się remont bloku żywieniowego oraz stołówki 
w Zespole Szkół w Bęczkowie.
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Jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej obchodził w tym 
miesiącu ks. Leszek Sztandera, proboszcz parafii pw. 

Chrystusa Króla w Krajnie. Parafianie tłumnie przybyli na 
mszę w intencji swojego pasterza. Nam ks. Sztandera opo-
wiedział o tym, jak odkrył w sobie powołanie.

Uroczystą mszę świętą w intencji proboszcza Sztandery 
z udziałem kilku kapłanów celebrował ksiądz Stanisław Dyk. 
W Eucharystii wzięła udział Mama naszego proboszcza, licznie 
przybyli parafianie, radni, dyrektorzy szkół, członkowie stowa-
rzyszeń oraz kół gospodyń wiejskich oraz wójt Przemysław Ły-
sak z małżonką. Jubileusz stał się okazją do podziękowań dla 
księdza Sztandery za jego pracę i życzenia kolejnych owocnych 
lat posługi kapłańskiej.

Po Eucharystii na specjalnie ustawionych stołach przed koś-
ciołem był słodki poczęstunek z tortem dla parafian, przygoto-
wany przez Stowarzyszenie Ziemi Świętokrzyskiej „Warkocz”. 
Proboszczowi odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

OD DZIEWIĘCIU LAT W KRAJNIE 
Ksiądz Leszek Sztandera przyjął święcenia kapłańskie 9 

czerwca 1990 roku. Kilka dni później, 17 czerwca odprawił swo-
ją pierwszą mszę. Stało się to w jego rodzinnej parafii w Łosie-
niu w gminie Piekoszów. Później został wikariuszem w parafii 
św. Michała Archanioła w Koniecpolu-Chrząstowie. Przez rok 
był wikariuszem w kieleckiej katedrze. Stąd został oddelegowa-
ny na studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Katolickim 
Uniwersytecie w Lublinie. 

Kolejno pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju, następ-
nie w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie 
był prefektem studiów i wykładowcą teologii dogmatycznej. Od 
dziewięciu lat jest proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla 
w Krajnie.

HISTORIA POWOŁANIA
Kiedy ksiądz Sztandera odkrył w sobie powołanie do służby 

kapłańskiej?
- Pierwsza myśl o kapłaństwie zrodziła się u mnie, gdy byłem 

jeszcze w szkole podstawowej. Wówczas praktykę miał w na-
szej parafii diakon Tadeusz Śmiech. Podczas jednej ze mszy 
świętych miał takie kazanie powołaniowe, po którym pierwszy 
raz powstała myśl, że kapłaństwo jest dla mnie. To było mniej 
więcej w siódmej klasie szkoły podstawowej – wspomina ksiądz 
Sztandera.

Ta myśl nie opuszczała go, aż do matury.
- Potem była szkoła średnia, chodziłem do technikum geo-

logicznego w Kielcach. Przyjeżdżałem do Kielc dość wcześnie 
– już o godzinie 7, lekcje zaczynałem o ósmej. Idąc z dworca po 

drodze miałem katedrę, gdzie przez całe lata rano uczestniczy-
łem we mszy świętej. Tam spotkałem kapłanów, którzy zauwa-
żyli to i zaczęli mnie prowadzić w kierunku kapłaństwa – konty-
nuuje wspomnienia proboszcz parafii w Krajnie.

Nasz rozmówca nie ukrywa, że w kształtowaniu jego wia-
ry i drogi do kapłaństwa największy wpływ miało środowisko, 
w którym się wychował.

- Pochodzę z pobożnej rodziny, która była blisko związana 
z parafią. W domu było nie do pomyślenia, aby opuścić niedziel-
ną mszę. Rodzice codziennie klękali do pacierza rano i wieczo-
rem. Wielki udział miał w tym proboszcz mojej parafii ksiądz 
Józef Wójcik, a duży wpływ miał też ksiądz Stanisław Pasich, 
który miał niezwykły dar rozmowy i trafnego osądu rzeczywisto-
ści – mówi ksiądz kanonik Sztandera. 

BÓG JEST ŹRÓDŁEM SIŁY
Proboszcz parafii w Krajnie podkreśla, że wybór, którego do-

konał w młodości, był trafny.
- Przez te wszystkie lata kapłaństwa, choć były chwile lepsze 

i gorsze, nigdy nie miałem myśli, że się pomyliłem w obraniu 
drogi życiowej. Gdybym jeszcze raz miał wybierać, postąpiłbym 
tak samo.

Kiedy pytamy go, czy trudno być dziś księdzem, odpowiada:
- My nie czerpiemy siły z siebie, jesteśmy narzędziem w rę-

kach Kogoś innego. Stoi za nami Jezus, który nas powołał. Te 
trudności, które się pojawiają i które są w tych czasach większe 
niż dawniej, nie są czymś strasznym, bo z Bogiem można poko-
nać nawet największe trudności - stwierdza nasz kapłan.

Jubileusz ks. kanonika Sztandery

Życzenia swojemu proboszczowi składają najmłodsi parafianie.

20 maja 2015 r. uczniowie kl. II Gimnazjum w Górnie 
w składzie: Wiktoria Anioł, Dominika Dybka, Mateusz 
Krzysiek i Alicja Siarek przystąpili w Świętokrzyskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli do certyfikatu z języka 
niemieckiego Fit 1. 

Egzaminy certyfikacyjne przyznaje i organizuje Goethe 
Institut, który zajmuje się propagowaniem kultury krajów nie-
mieckojęzycznych i języka niemieckiego za granicą, organizu-
je kursy językowe oraz imprezy kulturalne. Uczniowie naszej 
szkoły osiągnęli oceny bardzo dobre i otrzymali dyplomy w ję-
zyku niemieckim wydane przez Goethe Institut, które potwier-
dzają znajomość języka niemieckiego na poziomie A1. Doku-
ment ten jest tym cenniejszy, że jest również honorowany za 
granicą. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Grzegorz SZCZEPAŃSKI

Sukces na Fit 1
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Świetny wynik naszych ucz-
niów w teście szóstoklasi-

stów.
W pierwszej części sprawdzianu (z j. 

polskiego i matematyki) nasi uczniowie 
uzyskali wynik 71,5% najwyższy w ca-
łym powiecie, ex aqueo z Miedzianą 
Górą.

W części sprawdzającej wiedzę 
z języka obcego nasi uczniowie uzy-
skali jeszcze wyższą średnią - 79,4%, 
jednak wynik ten nie zapewnił nam 
miejsca na podium.

POLSKI I MATEMATYKA
W części sprawdzającej wiedzę 

z polskiego i matematyki, najlepszy 
wynik w gminie uzyskali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Noblistów Pol-
skich w Leszczynach, których średnia 
to 79,8%. Na drugim miejscu uplaso-
wali się uczniowie ze szkoły w Bęcz-
kowie, którzy uzyskali średni wynik 
74,3%. Zaledwie o jedną dziesiątą 
gorszy rezultat uzyskali uczniowie ze 

szkoły w Górnie - 74,2%. Kolejne miej-
sca zajęły następujące szkoły: Radlin - 
73,8%, Cedzyna - 73,7%, Skorzeszyce 
- 67,9% Wola Jachowa - 66,9% oraz 
Krajno - 65,2%.

JĘZYK ANGIELSKI
W części sprawdzającej wiedzę 

z języka obcego (angielskiego) tak-
że najlepszy wynik w gminie uzyskali 
uczniowie ze szkoły w Leszczynach 
- 92%. Drugie miejsce zdobył Radlin 
z wynikiem 84,5%, a trzecie Bęczków 
z wynikiem 82,4%. Kolejne miejsca 
zajęły następujące szkoły: Skorzeszy-
ce - 81,9%, Cedzyna - 81,7%, Górno 
- 77,9%, Krajno - 72,4% oraz Wola Ja-
chowa - 71,6%.

CZEKAMY NA WYNIKI 
GIMNAZJALISTÓW
Lada dzień powinniśmy poznać wy-

niki egzaminów, które pisali uczniowie 
na zakończenie edukacji w gimnazjum. 

Mamy nadzieję, że będą one równie 
dobre co wyniki szóstoklasistów.

Zespół Śpiewaczy Górnianecki zdobył I miejsce pod-
czas Buskich Spotkań z Folklorem.

W niedzielę 14 czerwca na placu J. Piłsudskiego przed 
WDK w Kielcach odbył się koncert laureatów XXXIX Buskich 
Spotkań z Folklorem połączony z finałem wojewódzkim XV 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzi-
ctwo - smaki regionów” oraz kiermaszem produktów regional-
nych.

Jurorzy Buskich Spotkań z Folklorem wyłonili laureatów spo-
śród 73 zespołów śpiewaczych, kapeli ludowych, zespołów pieś-
ni i tańca oraz śpiewających i grających solistów występujących 
podczas majowych przesłuchań. W tym zacnym gronie znalazł 
się reprezentujący gminę Górno Zespół Śpiewaczy Górniane-
cki, którego występ został doceniony przez Radę Artystyczną  
i zdobył I miejsce w kategorii „zespół śpiewaczy”.

Za zajęcie zaszczytnego pierwszego miejsca zespół otrzy-
mał nagrodę wójta gminy Górno i nagrodę redakcji gazety 
„Moje KGW”.

Wśród wystawców kiermaszu swoje smakowite wyroby pre-
zentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej. Panie 
przygotowały prawdziwe bogactwo tradycyjnych smaków. Były 
pyszne pierogi z mięsem i kapustą, które zachwyciły niejed-
nego degustującego, był smalec na swojskim chlebie wypie-
kanym tradycyjnie. Na stoisku pań z KGW Wola Jachowa nie 
zabrakło również domowego ciasta. Kosztujący mieli duży dy-
lemat, który kawałek wspaniałego wypieku spróbować – ser-
nik, jabłecznik czy z truskawkami. Oczywiście jak przystało 
na „sezon truskawkowy” były słodkie truskawki i pyszny kok-
tajl truskawkowy w dwóch wersjach: tradycyjnej ze śmietanką  
i light... pychota. Każdy odwiedzający stoisko KGW Wola Ja-
chowa znalazł coś dobrego dla siebie.

Szóstoklasiści 
się spisali

Górnianecki najlepsze w województwie

Gminę Górno na kiermaszu reprezentowało KGW z Woli Jachowej.

Górnianecki podczas finałowego występu.

Dnia 12 lipca (niedziela) będzie 
miał miejsce festyn parafialny 

w Bęczkowie pod hasłem „BUDUJE-
MY KOŚCIÓŁ – BUDUJEMY WSPÓL-
NOTĘ”. 

Odbędzie się on na placu przy koś-
ciele. W trakcie festynu odbędą się gry, 
zabawy, konkursy z nagrodami, licyta-
cje, uroczystość uświetni swoim wystę-
pem między innymi orkiestra dęta oraz 
zespół Kerygmat z Seminarium Du-
chownego w Kielcach. Stowarzyszenie 
św. Jana z Dukli wystawi przedstawie-
nie pt. „Św. Jan z Dukli”. Celem festynu 
jest wsparcie budowy nowego kościoła  
w Bęczkowie. W festynie parafialnym we-
zmą udział parafianie, mieszkańcy gminy 
Górno, powiatu kieleckiego, przedstawi-
ciele władz samorządowych, zaproszeni 
goście. Na zakończenie festynu wszyst-
kich zapraszamy na wspólną zabawę.  
W imieniu stowarzyszenia św. Jana 
z Dukli i księdza proboszcza wszyst-
kich gorąco zapraszamy. Do zobaczenia 
w Bęczkowie 12 lipca.

Budują  
kościół, 
budują 
wspólnotę
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ŚPIEWALI PO ANGIELSKU

Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej dla Przedszko-
laków odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radli-
nie. Wszystkim uczestnikom przyznano I miejsce.

Celem konkursu było wzbogacanie słownictwa dzieci 
oraz zachęcanie do nauki języka angielskiego w ciekawy 
i przyjemny sposób, propagowanie śpiewu i nauki języka 
angielskiego poprzez piosenki. Jury zdecydowało przyznać 
I miejsce wszystkim uczestnikom konkursu, którzy otrzymali 
zakupione ze środków unijnych medale, dyplomy, a zespoły 
z poszczególnych placówek - puchary. Dla dzieci przygoto-
wano również poczęstunek. Dodatkowo każda grupa otrzy-
mała prezenty ufundowane przez sponsorów uroczystości. 
Talentu maluchom gratulowali przybyli na uroczystość go-
ście: wicewójt Górna Czesław Pytel i Barbara Raczyńska, 
kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie.

RODZICE NA MEDAL W WOLI JACHOWEJ

Panie z Punktu Przedszkolnego w Woli Jachowej wraz 
z paniami z KGW z Woli Jachowej zorganizowały „Uroczysty 
Dzień Mamy i Taty” pod hasłem „Rodzice na medal”, w któ-
rym to wystąpiły przedszkolaki z punktu przedszkolnego.

Zaproszeni goście – pani dyrektor J. Ksel, H. Pedrycz 
oraz rodzice - z uwagą i wzruszeniem wysłuchali części ar-
tystycznej wykonywanej przez dzieci. Wzruszające i pełne 
ciepła wiersze oraz przepięknie wykonane piosenki ubar-
wiły tę uroczystość. Zachwyt wszystkich zgromadzonych 
wzbudziły dwa układy choreograficzne do piosenek: „Na 
raz, na dwa” Majki Jeżowskiej i „Bolek i Lolek Rock and 
Roll”. Niespodzianką dla gości były różne upominki m.in. sa-
modzielnie wykonane laurki – medale i serduszka, które zo-
stały wręczone po zakończonych występach. Goście nagro-
dzili ich trud dużymi brawami. Po zakończonych występach 
wszyscy zgromadzeni usiedli do wspólnego poczęstunku 
przygotowanego przez panie z KGW z Woli Jachowej. Nato-
miast panie z Punktu Przedszkolnego przygotowały dla ro-
dziców słodką niespodziankę – tort z napisem: „Rodzice na 
medal”. Paniom z KGW serdecznie dziękujemy za pomoc 
w zorganizowaniu tak ważnego dla dzieci i rodziców święta 
oraz miłe przyjęcie nas.

21 zespołów z gmin Górno i Bieliny wzięło udział 
w Festiwalu Piosenki Turystycznej Cedzyna 2015. 

W kategorii szkół podstawowych klasy 1-3 startowało osiem 
zespołów. Tyle samo w kategorii szkół podstawowych klasy 
4-6. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało także pięć 
zespołów w kategorii gimnazjów. 

- W festiwalu biorą udział reprezentacje wszystkich szkół 
z naszej gminy. Gościmy także uczniów z gimnazjum w Bie-
linach - informuje Ewa Krajcarz, dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Cedzynie, organizator festiwalu.

- Celem konkursu jest integracja uczniów z naszej gminy, 
szukanie talentów a częściowo przygotowania do wakacyjnych 
wojarzy - dodaje nasza rozmówczyni.

Występy młodzieży oceniali jurorzy - pracownicy Instytutu 
Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i medale. Zaś wszyscy uczest-
nicy upominki. Organizatorzy przygotowali także niespodzian-
kę dla uczestników. Wspólną biesiadę przy ognisku.

Śpiewali  
jak turyści
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Rekordu nie pobiły, ale przestały 
się bać i wierzyć w zabobony

Profilaktyka przez zabawę w Leszczynach

Pod patronatem wojewody, mar-
szałka województwa, a także 

wójtów Bielin, Bodzentyna, Masłowa, 
Górna i Nowej Słupi odbył się I Puchar 
Gór Świętokrzyskich.

W czasie imprezy w ośrodku Sabat 
w Krajnie Zagórzu podjęto próbę bicia re-
kordu Guinnessa w liczbie osób przebra-
nych za czarownice.

Choć rekordu należącego od 2007 

roku do Hiszpanów nie udało się pobić, 
wszyscy bawili się czarująco. 

Dzieci, które od pokoleń znają bajkę 
braci Grimm „Jaś i Małgosia” i które od po-
koleń straszono czarownicami, przekonały 
się, że to tylko bajkowe postacie z ludzkiej 
wyobraźni, bo prawdziwej wiedźmy pod-
czas imprezy nie było ani jednej.

Głównym organizatorem imprezy była 
LGD Wokół Łysej Góry z Bielin.

Dzieci, młodzież i dorośli bawi-
li się na festynie rodzinnym  

w Leszczynach, który zorganizowali: 
wójt gminy Górno - Przemysław Ły-
sak, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich 
z Leszczyn, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
z Górna oraz Szkoła Podstawowa im. 
Noblistów Polskich w Leszczynach.

Festyn odbył się w ramach Świętokrzy-
skich Dni Profilaktyki pod hasłem: „Rodzi-
na wspólną troską”.

Zaproszonych gości oraz wszystkich 
uczestników przywitali prezes OSP Piotr 
Gil, przewodnicząca KGW Barbara Kun-
dera oraz dyrektor szkoły Jerzy Snopek, 
a uroczystego otwarcia dokonał wicewójt 
gminy Górno Czesław Pytel. Wśród wi-
dzów można było zobaczyć znane osoby, 
m.in. posła Lucjana Pietrzczyka.

Przybyli na festyn mieszkańcy Lesz-
czyn i okolicznych wsi nie mogli się nu-
dzić, gdyż program okazał się różnorodny. 
Uczniowie przygotowali piosenki, pokazy 
taneczne, natomiast nauczyciele zapra-
szali do wielu konkursów z licznymi na-
grodami. Miejscowi strażacy pokazali, jak 
reanimować poszkodowanego w wypadku 
samochodowym, natomiast panie z KGW 
zaskoczyły wszystkich zabawną sztuką, 
którą przygotowała p. Elżbieta Sańpruch 
na podstawie utworu J.I. Kraszewskiego 
pt. „Dziad i Baba”, a w główne role wcieliły 
się Marzena Budzisz i Katarzyna Jarosz. 
Zaproszone zespoły ludowe z ościennych 
wiosek (Górnianecki, KGW Radlin, Bęcz-
kowianie) bawiły wszystkich piosenką, 
a młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży  działającego przy tamtejszej 
parafii zaprosiła do ciekawych pokazów 
tanecznych. Poza tym dzieci mogły zda-
wać egzamin na kartę rowerową dzięki  
policjantom z Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 
lub oznakować  rowery u przedstawicieli  
z Komisariatu Policji w Daleszycach. Nie 
zabrakło również treści profilaktycznych 
dzięki m.in. etiudzie pt. „GRANICE” przy-
gotowanej przez gimnazjalistów z Woli 
Jachowej pod kierownictwem pani Iza-
beli Kalety. W ramach Światowego Dnia 
Krwiodawcy w szkole zorganizowano 
zbiórkę krwi, a panie z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie mierzyły za darmo 
ciśnienie. Ścianka wspinaczkowa, bum-
ber balls czy grillowanie kiełbaski to kolej-
ne „gratisy” dla przybyłych na teren szko-
ły. Znana z poprzednich lat firma PATIGO 
zabawiała dzieci. Ponieważ pogoda dopi-
sała, festyn zakończył się dyskoteką pod 
gwiazdami poprowadzoną przez DJ OLO. 
Tę świetną, pełną humoru zabawę zor-
ganizowano dzięki hojności sponsorów, 
którym organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania. Oprócz wymienionych 
wyżej sponsorów imprezę dofinansował 
radny Stanisław Anioł  z Leszczyn.

Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno udowodniły, że jak trzeba,  
to i na miotle polecą.
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Profilaktyka przez zabawę w Leszczynach

Na scenie prezentowały się dzieci ze szkoły w Leszczynach... ...oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Zabawę dla dzieci prowadziła firma Patigo. Nie lada atrakcją dla dzieci były bańki.

Panie z KGW wykazały się kunsztem aktorskim. Strażacy dali pokaz ratownictwa drogowego.
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W tym roku po raz pierwszy 
w nowo otwartym Ośrodku 

Kultury, z inicjatywy p. Anny Szcze-
pańczyk – radnej naszej gminy, od-
było się spotkanie dla społeczności 
lokalnej z okazji Dnia Matki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w miejscowym kościele parafial-
nym. Po mszy Mamy udały się wraz ze 
swoimi bliskimi do budynku GOK, gdzie 
odbyła się dalsza część świątecznego 
spotkania. Wszystkim Mamom życzenia 
złożył obecny na spotkaniu wójt naszej 
gminy Przemysław Łysak oraz radna – p. 
Anna Szczepańczyk. Nad przebiegiem 
uroczystości czuwał nasz wikariusz ks. 
Mariusz Kałka. Na ludową nutę wszyst-
kie Mamy powitał zespół Górne Nutki, 
prezentując swój bogaty już repertuar. 
W programie artystycznym zaprezento-
wali się jeszcze: uczennica gimnazjum 
- Julia Waglewska, śpiewając piosenki 
o Mamie oraz Mikołaj Kupis z klasy IVA, 
grając utwór muzyczny. Piękną piosenkę 
zaprezentował także absolwent naszej 
szkoły, a obecnie student wychowania 
muzycznego, Samuel Borek. Schola pa-
rafialna ze swoim opiekunem p. Danie-
lem również śpiewająco uczciła Dzień 
Matki. Wszystkie Mamy i dzieci zostały 
poczęstowane, specjalnie na tę okazję 
przygotowanym,  tortem oraz innymi 
smakołykami. Na zakończenie spotkania 
dzieci mogły wziąć udział w loterii fan-
towej.

Atmosfera podczas spotkania była  
niezwykle radosna i ciepła. Był czas na 
rozmowy, wspólną herbatę czy kawę. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni  i ot-
warci na dalsze pomysły oraz spotkania. 
Obecni na uroczystości dziękują p. An-
nie Szczepańczyk za pomysł zorganizo-
wana uroczystości oraz sfinansowanie 

poczęstunku i loterii fantowej, a także 
dzieciom, które aktywnie włączyły się 
w przygotowanie programu artystycz-
nego i słodkości. - Dziękuję wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji tego spot-
kania - mówi radna Szczepańczyk.

Teresa MURAWSKA

Dzień Mamy w nowej remizie 

Każde dziecko mogło powiedzieć wiersz lub zaśpiewać piosenkę dla swojej Mamy.  
Na zdjęciu występuje zespół Górne Nutki - nazywany małymi Górnianeckami.

Był wspaniały tort dla Mam.

Na spotkanie z okazji Dnia Mamy przybyło ponad sto osób. Tort smakował wszystkim.

Organizatorka spotkania Anna Szczepańczyk.
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Już po raz drugi w Radlinie tłumy 
mieszkańców bawiły się na Pikniku 

Rodzinnym zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie na rzecz Rozwoju Radlina 
i Gminy Górno. 

Zgromadzonych licznie uczestników tej 
integracyjnej, rodzinnej zabawy przywitali 
gorąco organizatorzy: w imieniu wójta gminy 
jego zastępca pan Czesław Pytel, Krzysztof 
Kołtun – dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radlinie, Teodora Janik – pre-
zes stowarzyszenia oraz Barbara Forma – 
przewodnicząca KGW w Radlinie.

Piknik udało się zorganizować dzięki 
funduszom z gminy Górno uzyskanym w ra-
mach wniosku złożonego przez stowarzysze-
nie w konkursie ofert pożytku publicznego, 
w który mocno zaangażowała się wiceprezes 
Stowarzyszenia p. Wiesława Obara, zaan-
gażowaniu radnych pani Iwony Gałkiewicz 
i pana Janusza Bednarza oraz wspania-
łomyślnemu sponsorowi pani Małgorzacie 
Kmiecik.

Program pikniku przedstawiał się impo-
nująco. W pierwszej kolejności zaprezen-
towali się uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Karola Wojtyły w Radlinie. Pod opieką 
swych wychowawców i nauczycieli przy-
gotowali bardzo ciekawy spektakl przed-
stawiający ich codzienne szkolne życie. 
Humorystyczne przedstawienie miało tytuł 
„I kujony i matołki wysiadują razem stoł-
ki”, do którego scenariusz napisała jedna 
z nauczycielek pani Iwona Gałkiewicz. Na-
stępnie swoje osiągnięcia zaprezentowały 
maluchy z Gminnego Przedszkola w Rad-
linie i dzieci z klasy „0”. Przedszkole po-
wstało dwa lata temu ze środków unijnych  
i  realizując projekt „Twórczy Przedszkolak” 
przynosi fantastyczne efekty swojej działal-
ności. Grupa „Gwiazdeczek”, czyli popularna 
„zerówka” pod czujnym okiem opiekunki pani 
Karoliny Czai przygotowała taniec do muzyki 
Michaela Jacksona, „Twist” i piosenkę „Bra-
zylijska samba” w wykonaniu Oliwii Żmiń-
czuk i Julity Stępień, za którą dziewczynki 

zdobyły wyróżnienie na Gminnym Festiwalu 
Piosenki Przyrodniczej. Najmłodsze przed-
szkolaki „Słoneczka”, przygotowane przez 
panią Monikę Satro, fenomenalnie zatańczy-
ły  taniec do muzyki z filmu „Grease”. Kolejną 
grupą, która się zaprezentowała na scenie, 
były „Kwiatuszki”. Dzieci przedstawiły taniec 
„Wesoły świat panterek” oraz dwie piosen-
ki. Warto dodać, że maluchy przygotowane 
przez panią Edytę Kaletę z powodzeniem 
brały udział w Gminnym Festiwalu Piosenki 
Przyrodniczej, gdzie uplasowały się na bar-
dzo wysokich miejscach. Karina Czaja i Mak-
symilian Dziewięcki śpiewali piosenkę „Czar-
ne Jagódki”, za którą otrzymali wyróżnienie, 
a Mikołaj Pałys i Karolina Kędziora  wyśpie-
wali sobie pierwsze miejsce piosenką „Ruda 
wiewiórko”.

Licznie zgromadzonym gościom czas 
umilały występy utytułowanych zespołów 
Bęczkowian i Górnianecek reprezentujące 
folklor świętokrzyski na wszelkiego rodzaju 
przeglądach i konkursach, przedstawiające 
naszą odrębność kulturową, która jest bez-
cenna nie tylko dla naszego regionu, ale 
także dla całej kultury narodowej. Miłym ak-
centem były także występy Koła Gospodyń 
Wiejskich z Radlina, Krajna, Skorzeszyc, 
Górna Parceli i Leszczyn. Panie działają 
prężnie, zdobywając nagrody i wyróżnienia, 
prezentują swoje talenty przy różnych oka-
zjach.

Wiele radości Piknik Rodzinny sprawił 
najmłodszym. Dzieci korzystały z bezpłatnej 
ogromnej dmuchanej zjeżdżalni i brały udział 
w licznych grach i zabawach przygotowanych 
specjalnie dla nich przez animatorów. Świet-
ną atrakcją było malowanie twarzyczek dzie-
cięcych, toteż można było tu spotkać tygry-
sy, kotki, pieski i wszelakie inne stworzenia  
z bajek i nie tylko. Dzieciaki zdobywały na-
grody w konkursach, a dorośli rozkoszowa-
li się przysmakami przygotowanymi przez 
panów ze stowarzyszenia i Koło Gospodyń 
Wiejskich Radlinianki. Serwowano więc kieł-
baskę i kaszankę z grilla, przepyszny swojski 

chleb z tradycyjnie robionym smalcem i świe-
żo zakiszonymi w kamiennym garnku mło-
dymi ogóreczkami, ciasto, kawę i herbatę. 
Ogromnym zainteresowaniem uczestników 
pikniku cieszył się kram z wiejskimi przysma-
kami: swojską kiełbaską, salcesonem i bocz-
kiem.

Niecodziennym gościem pikniku byli 
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach Wydziału Ruchu Drogowego, 
którzy rozdali dzieciom i mieszkańcom ksią-
żeczki na temat poruszania się rowerem po 
drogach. Z pewnością akcja ta przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na 
naszych drogach. Nie można też pominąć 
w tej relacji faktu zorganizowania akcji zbiór-
ki krwi, w którą jak co roku zaangażował się 
radny powiatowy Grzegorz Ciepiela. Warto 
pamiętać, że każdy z nas, również nasi bli-
scy, będąc w ciężkiej chorobie lub po wypad-
ku, mogą mieć szansę powrotu do zdrowia 
tylko dzięki podarowanej przez kogoś krwi. 
To dar bezcenny.

Za zorganizowanie takiego festynu dzię-
kowali organizatorom ze sceny wójt Przemy-
sław Łysak i poseł Marek Gos.

Całodzienną zabawę zakończyła dysko-
teka przy muzyce zespołu VIP, który porwał 
wszystkich do tańca. Należy dodać, że ze-
spół przygrywał mieszkańcom do tańca cał-
kowicie nieodpłatnie, za co serdecznie dzię-
kujemy. Mieszkańcy i organizatorzy bawili się 
doskonale. Wszystkim organizatorom dzię-
kujemy za trud i ciężką społeczną pracę na 
rzecz społeczności Radlina i gminy Górno.

I. GAŁKIEWICZ

Rodzinnie w Radlinie

Na scenie swoje zdolności prezentowali młodsi i starsi. Na zdjęciu z lewej dzieci z ZSP w Radlinie, na zdjęciu z prawej KGW Radlinianki.
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W imieniu Zespołu Szkół w Bęczkowie - dyrekcji, grona 
pedagogicznego, uczniów i rodziców serdecznie dzię-

kujemy wszystkim gościom Festynu Rodzinnego za wspaniałą 
wspólną zabawę!

Wasza obecność oraz wyjątkowo dopisujące humory są dla nas 
powodem do dumy. Cieszymy się, że tak licznie uczestniczyliście 
w przygotowanych przez nas atrakcjach. Pamiętajcie, że życie szkol-
ne toczy się przez cały rok, a drzwi naszej szkoły są dla Was zawsze 
otwarte. Wszystkich przyszłych uczniów zapraszamy w nasze szeregi 
już we wrześniu. Tymczasem, oto garść zdjęć i wspomnień z wyda-
rzenia.

Należy podkreślić, że na sukces Festynu Rodzinnego przebiega-
jącego pod hasłem: „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, spokojny 
rodzic” złożyła się daleko idąca współpraca władz gminy, środowiska 
lokalnego i Zespołu Szkół.

Wśród przygotowanych atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Maluchy pod opieką animatorów i wolontariuszy bawiły się w przy-
gotowanym dla nich dziecięcym kąciku, młodzież doświadczała nie-
zwykłej zabawy, próbując swoich sił w paintballu. Wszyscy natomiast 
jednakowo rozkoszowali się naturalnymi wyrobami przygotowanymi 
przez szkolny Klub 4H, Stowarzyszenie św. Jana z Dukli oraz Zakład 
Masarski pana Tadeusza Matuszewskiego. Na festynie królowały więc 
niepodzielnie różnego rodzaju ciasta, nektary, miody, kefiry, ale także 
bigos, kiełbaski z grilla i swojskie jadło.

Niewątpliwą atrakcją całego przedsięwzięcia była, wpisująca się 
w tematykę festynu, obecność służb mundurowych, wojska, policji, 
straży pożarnej oraz Służby Więziennej. Pokaz tej ostatniej cieszył 
się niewątpliwie największym zainteresowaniem. Prezentowane przez 
przedstawicieli Służby Więziennej środki przymusu bezpośredniego, 
pistolety, kajdanki, ale też pełne umundurowanie, kamizelki kulood-
porne, wóz służący do przewozu więźniów, którym można było odbyć 
wycieczkę po okolicy, skutecznie propagowały styl życia oparty na po-
wszechnie uznawanych wartościach.

Uczniowie Zespołu Szkół prezentowali swoje umiejętności m.in. 
podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku 
drogowym, pokazów fizyczno-chemicznych, występów scenicznych.

Integracja środowiska była widoczna. Wspólny śpiew, konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami, taniec belgijski konsolidowały społeczność, 
a całości dopełniła dyskoteka pod gwiazdami. Konferansjerkę  odda-
no w ręce charyzmatycznego Jarka Foki Bukowskiego.

Projekt został w całości zrealizowany ze środków pozyskanych 
od partnerów szkoły, za co jesteśmy im wdzięczni. Dziękujemy rów-
nież panom Marcinowi Iwańskiemu, Zdzisławowi Iwańskiemu, Arturo-
wi Nadolnemu za pokaz akrobacji paralotniarskich. Panom Arturowi 
Nadolnemu i Robertowi Królickiemu dziękujemy także za nagranie 
filmów prezentujących uroki Bęczkowa i okolic z lotu ptaka.

Moc atrakcji w Bęczkowie

Furorę robiła więźniarka, chętnych na przejażdżkę nie brakowało.

Lokalne stowarzyszenia zadbały o podniebienia uczestników.

Było mnóstwo konkursów dla całych rodzin.

Teren szkoły w Bęczkowie wypełnił się uczestnikami festynu.

Partnerzy:
Przemysław Łysak – Wójt Gminy Górno
Anna Szczepańczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty Gminy Górno
Paweł Pasek – Radny Gminy Górno
Andrzej Jawor - Radny Gminy Górno
Stowarzyszenie św. Jana z Dukli
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie
Ryszard Mańkus – Sołtys Bęczkowa
Stanisław Ciołak – Dyrektor Hotelu Echo w Cedzynie
Beata i Rafał Brejdakowie – sklep odzieżowy YOU&FASHION
Klub Piłki Nożnej - Korona Kielce
Robert Królicki – Marines Paintball, absolwent naszego gimnazjum
Aleksander Bryk – Usługi Pomocniczo-Budowlane
Anna i Arkadiusz Słodkiewicz – sieć sklepów „Chmurka”
Wiesław Wójcik – hurtownia „Sando”
Halina i Michał Jamioł –  Pracownia Cukiernicza M. i H. Jamioł
Marek Kołomański – sklep „Odido”
Bożena i Tadeusz Matuszewscy – Zakład Masarski
Ewelina i Dariusz Wolscy – PPUH Woldar
Agnieszka i Mirosław Łakomiec – sklep przemysłowy Ag-Mir
 Kinga i Sławomir Kuzkowie
Bogdan Obara – Handel opałem
Joanna i Zbigniew Jaworscy – Piekarnia „Joanna” w Górnie
Marta i Sławomir Chrabąszcz – sklep ABC
Jolanta Woś i Czesław Staszewski – catering Ambrozja
Grażyna i Edward Brelakowie – Zakład Pogrzebowy
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar 
Wójta Przemysława Łysaka odbyły się na terenie 

Zespołu Szkół w Woli Jachowej. Rywalizowały zarówno 
grupy seniorów, jak również Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze dziewcząt i chłopców.

W zawodach brały udział Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze: MDP Dziewcząt z OSP Górno, MDP Dziewcząt z OSP 
Wola Jachowa, MDP Chłopców z OSP Górno, MDP Chłopców 
z OSP Wola Jachowa. Drużyny te startowały według regulami-
nu CTiF. W zawodach brały udział również drużyny seniorów 
z jednostek OSP Górno, Woli Jachowej i Leszczyn.

W gronie seniorów zwyciężyło Górno przed Wolą Jachową 
i Leszczynami. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

czych chłopców zwyciężyło także Górno, które pokonało Wolę 
Jachową. Zaś w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych dziewcząt wygrała Wola Jachowa przed Górnem.

- Na pochwałę zasługuje jednostka z Leszczyn, która z roku 
na rok jest coraz lepsza i jeśli tak dalej pójdzie, niewykluczo-
ne, że wkrótce powalczy nawet o pierwsze miejsce - podkreśla 
Wiesław Kaleta, prezes zarządu gminnego OSP oraz koordy-
nator zawodów.

Strażaków z Górna do zawodów przygotowywali: Zdzisław 
Grzegolec, Marcin Siciarski, Stanisław Synowiec oraz Krzysz-
tof Grzegolec. 

- Jestem zadowolony z wyników uzyskanych przez naszych 
strażaków. Jedynie dziewczęta z Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych nie stanęły na najwyższym podium - mówi Stani-
sław Synowiec, naczelnik OSP w Górnie.

Druhów z Woli Jachowej trenowali Mirosław Synowiec 
i Przemysław Kobyłecki, a strażaków z Leszczyn Adam Kotaś, 
Krzysztof Łakomiec, Jacek Bugajski i Piotr Gil.

Wójt Przemysław Łysak, dziękując zawodnikom i ich trene-
rom za poświęcany czas i doskonalenie swoich, umiejętności, 
podkreślał jak ważna jest sprawność fizyczna w pracy straża-
ka. Wspominał też czasy, kiedy sam był strażakiem ochotni-
kiem w Woli Jachowej i startował w zawodach.

- Wygraliśmy wówczas etap powiatowy, wojewódzki, strefowy 
i doszliśmy do finałów Mistrzostw Polski, które odbyły się w Kra-
kowie. Chciałbym, byście powtórzyli ten wynik - mówił wójt.

Zwycięzcy oprócz pucharów otrzymali od wójta nagrody. 
Będą oni reprezentować naszą gminę na zawodach powiato-
wych 28 września w Strawczynie. Trzymamy kciuki.

Walczyli o Puchar Wójta

W zawodach rywalizowały drużyny seniorów oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców.

Konkurencje wymagały dobrego przygotowania technicznego.

Puchar odbierają zwycięzcy zawodów - strażacy z Górna. Zawodnicy dostali od wójta dyplomy i nagrody.
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Z trzema medalami i dwoma re-
kordami szkoły wrócili lekko-

atleci Gimnazjum Górno z Indywi-
dualnych Mistrzostw Województwa 
SZS w LA, które odbyły się w Kiel-
cach. 

Złoty medal i rekord szkoły w rzucie 
dyskiem zdobył Szymon Strząbała wy-
nikiem 38,28 metra. Jest to już 3 medal 
i 3 rekord szkoły Szymona w tej konku-
rencji w zawodach mistrzowskich. 

Srebrny medal i również rekord szko-
ły w pchnięciu kulą zdobył Szymon Bro-
żyna wynikiem 10,98 metra. Zawodnik 
ten jest również medalistą Mistrzostw 
Województwa LZS w skoku w dal. 

Brązowy medal zdobyła Luiza So-
bieraj w skoku wzwyż, uzyskując wynik 
140 cm. Luiza jest rekordzistką szkoły 
i gminy Górno. Na Halowych Mistrzo-
stwach Górna w lutym uzyskała 147 
cm. Trenerem młodych lekkoatletów jest 
nauczyciel Zespołu Szkół w Górnie mgr 
Waldemar Możdżonek.

Nasi mistrzowie kuchni

Nasi rekordziści - uczniowie Zespołu Szkół w Górnie: Luiza Sobieraj, Szymon 
Strząbała (w środku) i Szymon Brożyna.

Rekordziści z gimnazjum w Górnie

Tomasz Soczumski i Krystian Dzigman podczas przyrządza-
nia zwycięskich potraw.

Maja Kwiatkowska i Przemek Anioł, mieszkaniec naszej gminy,  
wygrali konkurs w kategorii juniorów.

Tomasz Soczumski i Krystian Dzigman ze Skorze-
szyc wygrali konkurs Świętokrzyski Mistrz Kuchni. 

Oczarowali swoją golonką pieczoną w ciemnym piwie 
i musem z pstrąga. Obaj pracują w hotelu Odyssey w Dą-
browie koło Kielc.

Tomasz Soczumski urodził się w 1990 roku. Mieszka 
w Skorzeszycach.  Praktykę zawodową zaczął w wieku 16 
lat. Zastępca szefa kuchni w Odyssey ClubHotel w Dąbrowie 
koło Kielc. Absolwent Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 
w Kielcach. Ma narzeczoną Karolinę, z którą we wrześniu bie-
rze ślub. W wolnych chwilach, których ma niewiele, stara się 
aktywnie spędzać czas.

Krystian Dzigman urodził się w 1981 roku. Pochodzi ze 
Słowika koło Kielc, a obecnie mieszka w Skorzeszycach. Ab-
solwent Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. 
W Odyssey ClubHotel jest kucharzem koordynatorem kuchni 
ciepłej. Wolny czas poświęca rodzinie - żonie Agnieszce i pię-
cioletniemu synowi Adrianowi. Jego pasją jest fotografia. Obaj 
panowie wystartowali w konkursie Świętokrzyski Mistrz Kuchni 
i oczarowali jurorów swoim kunsztem kulinarnym. Sukces dały 
im dwie potrawy: golonka gotowana w ciemnym piwie oraz 
mus z wędzonego pstrąga.

W kategorii juniorów także tryumfował mieszkaniec gmi-
ny Górno. Przemysław Anioł, uczeń ZSPS w Kielcach, zajął 
I miejsce wspólnie z koleżanką ze szkoły Mają Kwiatkowską. 

W kategorii kucharzy amatorów sukces odniosły panie 
z KGW z Woli Jachowej. Barbara Grzesik i Małgorzata Satro 
zajęły II miejsce.

Echo Dnia przeprowadziło także plebiscyt na najlepsze lo-
kale minionego roku powiecie kieleckim. W gronie laureatów 
znalazło się kilka tych działających na terenie naszej gminy.

W kategorii Bary pierwsze miejsce zdobył Zajazd Biały Kruk 
w Górnie. W kategorii Domy weselne na trzecim miejscu w po-
wiecie uplasował się dom weselny „Pod Brzozami” państwa 
Koziorów w Woli Jachowej. Z kolei w kategorii Restauracje 
trzecie miejsce w powiecie przyznano restauracji Magia Saba-
tu w Krajnie Zagórzu.


