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GŁOS GÓRNA

Miliony z Unii  
dla gminy Górno

Wielki strumień unijnych pieniędzy 
popłynie już wkrótce do gminy 

Górno. Wójt Przemysław Łysak podpi-
sał właśnie z marszałkiem wojewódz-
twa Adamem Jarubasem kilka preumów, 
dzięki którym dostaniemy prawie 10 mi-
lionów złotych na różne inwestycje.

Pozyskane pieniądze, to efekt podjętej 
niegdyś decyzji o przystąpieniu naszej 
gminy do Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego oraz wysiłków wójta, kierownic-
twa i pracowników Urzędu Gminy. Na co 
dostaniemy tak wielkie pieniądze? 

Czytaj na stronie 2

Wielkie strażackie manewry w Cedzynie

Wójt Przemysław Łysak podpisuje umowę z marszałkiem Adamem Jarubasem.

Brakuje wody! 
Nie marnuj jej!

Około 400 strażaków z czterech 
województw, w tym druhowie 

z naszej gminy, wzięło udział w ma-
newrach, które odbyły się na terenie 
naszego powiatu.

Jednym z elementów ćwiczeń była walka 
z powodzią i tamowanie przesiąków, które po-
jawiły się w wale zalewu w Cedzynie. Straża-
cy w upale, ubrani w kapoki, budowali umoc-
nienia z piasku przywiezionego przez kilka 
wywrotek. W ćwiczeniach brała udział także 
policja, a sytuację monitorowały z powietrza 
drony. W manewrach wzięły udział jednostki 
OSP z Leszczyn, Górna i Woli Jachowej.

Zakaz podlewania ogródków przy-
domowych, terenów zielonych 

oraz napełniania basenów wodą z wo-
dociągu obowiązuje do odwołania na 
terenie naszej gminy.

- Z powodu trwającej suszy poziom 
wody w studniach na terenie gminy dra-
stycznie się obniżył. Dodatkowo w ostat-
nich tygodniach zużycie wody z sieci 
wodociągowej wzrosło pięciokrotnie w po-
równaniu z tym, jakie było np. wiosną - 
informuje Grzegorz Ciepiela, kierownik 
Zakładu Usług Komunalnych w Górnie. 
Zakaz obowiązuje do odwołania.

- Obowiązujące u nas najniższe stawki 
za wodę w województwie nie skłaniają do 
oszczędzania - dodaje wójt Łysak.

Wakacje bez 
nudy w GOK
Dla ponad tysiąca uczniów 

z gminy Górno nadszedł naj-
bardziej wyczekiwany moment od 
dziesięciu miesięcy - wakacje. Jakie 
atrakcje czekają na nich w czasie 
dwumiesięcznej przerwy w nauce?

Ci, którzy nie wyjeżdżają na letni wy-
poczynek, mogą skorzystać z bogatej 
oferty zajęć prowadzonych w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Czytaj na stronie 5
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Miliony z Unii 
dla gminy Górno

SIENKIEWICZ W BIBLIOTECE
Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza w filii Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Krajnie uczczono twórczość tego zna-
komitego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla po-
przez przedstawienie pt. „Uroda cieszy tylko oczy, dobroć 
jest wartością trwałą”. Scenariusz napisano na podstawie 
„Bajki” Henryka Sienkiewicza. Sztuka została zagrana przez 
grupę teatralną Biblioteczne Talenciaki, którą przygotowała 
Katarzyna Dziekańska. Inscenizację obejrzały dzieci z Od-
działu Przedszkolnego z Krajna. Dzieciaki były zachwycone 
tym, co działo się na scenie.

WAKACJE DLA DZIECI ROLNIKÓW
Oferta wyjazdu na kolonie letnie 2016 w Ośrodku Wy-

poczynkowo-Kolonijnym „RÓŻA WIATRÓW” w Jarosławcu, 
organizowanym przez Związek Zawodowy Rolników „Ojczy-
zna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

Oferta jest przeznaczona dla dzieci do 16 roku życia (uro-
dzonych po 1 stycznia 2000 r.), których rodzice, bądź jedno 
z rodziców (prawny opiekun) podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emery-
talno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) 
lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. Koszt całego turnusu to 390,00 zł + 
koszt transportu. Turnus trwa 2 tygodnie - planowane są czte-
ry turnusy w terminach: 26.06.2016 - 09.07.2016; 10.07.2016 
- 23.07.2016; 24.07.2016 - 06.08.2016 oraz 07.08.2016 - 
20.08.2016. Tel. 507 751 786 oraz (82) 576 14 16.

FESTYN PARAFIALNY W BĘCZKOWIE
3 lipca odbędzie się festyn parafialny w Bęczkowie. Na 

uczestników czeka moc atrakcji i nagród. Wśród osób, które  
w tym dniu oddadzą krew, rozlosowane zostaną cenne na-
grody, w tym rower ufundowany przez wójta gminy. 

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca:  

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

Artur Pedryc, UG Górno
Druk:  
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i ogłoszeń, nie zwraca niezamówionych ma teriałów i zastrzega 
sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.

Wójt Przemysław Łysak tuż po podpisaniu preumów odbiera 
gratulacje od marszałka Adama Jarubasa. Z lewej członek za-
rządu województwa Marek Szczepanik.

Wielki strumień unijnych pieniędzy popłynie już wkrótce 
do gminy Górno. Nasz wójt właśnie podpisał preumo-

wy, dzięki którym dostaniemy prawie 10 milionów złotych.
Na modernizację oświetlenia ulicznego otrzymamy z Unii nawet 

2,5 miliona złotych. Za te pieniądze w całej gminie mają być wymie-
nione oprawy lamp, a tradycyjne żarówki zostaną zastąpione ener-
gooszczędnymi (w sumie projekt zakłada wymianę 1400 opraw).

3,6 miliona złotych dostaniemy na termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej. Wkład własny gminy, to nieco ponad 
600 tysięcy złotych. Projekt zakłada wymianę pieców centralnego 
ogrzewania, ocieplenie obiektów, wymianę oświetlenia na energo-
oszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentyla-
cji. Projektem objęte są między innymi budynki szkół w Skorzeszy-
cach i Bęczkowie oraz Urząd Gminy.

Ponad 1,2 miliona złotych mamy otrzymać na zagospodarowa-
nie terenu kamieniołomu w Górnie. Wkład własny gminy wyniesie 
nieco ponad 200 tys. zł. Projekt zakłada m.in. wykonanie oświe-
tlenia, barierek wokół kamieniołomu, wykonanie ścieżek edukacyj-
nych i ustawienie tablic informacyjnych.

Kolejne ponad 1,5 mln zł mamy otrzymać na zagospodarowanie 
terenu wokół zalewu w Cedzynie. Powstać tu mają ścieżki eduka-
cyjne, ścieżki rowerowe, parkingi i dojazdy do nich, miejsca wypo-
czynkowe i zaplecze sanitarne.

Kielecki Obszar Funkcjonalny tworzą Kielce i gminy spełniające 
określone warunki. To nie tylko podkieleckie gminy, gdyż jest na 
przykład Chmielnik i prężna gmina Strawczyn. Dobrze, że jesteśmy 
w gronie najlepszych - mówi wójt Łysak.
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Górno oświatą stoi

Nasi nauczyciele szkolili się w Londynie

Kolejny rok z rzędu po egza-
minie na zakończenie szkoły 

podstawowej gmina Górno w powie-
cie kieleckim znalazła się na podium. 
Z części podstawowej, tj. języka pol-
skiego i matematyki szóstoklasiści 
z gminy Górno byli drudzy pisząc 
sprawdzian na 26,34 punktów, będąc 
o włos za Miedzianą Górą 27,13 punk-
tów. Natomiast w klasyfikacji ogólnej, 
tj. z językiem angielskim młodzież 
z gminy Górno zajęła trzecie miejsce 
w powiecie.

Wpływ na taki sukces oświaty w Gór-
nie ma wiele czynników. 

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE 
W DZIEDZINIE EDuKACJI
Korzyści płyną z projektów unijnych. 

Ostatnio dyrektorzy i nauczyciele ze 
wszystkich szkół byli z programu Era-
smus+ tydzień w Londynie podpatrywać 
przyszłych studentów Harwardu i Oxfor-
du. 

Dyrektor szkoły w dzisiejszych cza-
sach to nie tylko nauczyciel, ale tak-
że kierownik i menedżer, dlatego Rada 
Gminy obniżyła dyrektorom pensum do 
czterech lub dwóch godzin tygodniowo 
w zależności od wielkości szkoły, a za-
stępcom odpowiednio do dziewięciu lub 
siedmiu godzin nauczania na tydzień, 
żeby mogli sprostać wymaganiom.

DBAMY O SŁABSZE DZIECI 
Szkoła Integracyjna w Leszczynach 

oprócz tego, że uczy tolerancji z jednej 
strony, to uczy też radzenia sobie w życiu 
z drugiej, a przy tym osiąga najwyższe 
wyniki w powiecie.

Podobnie w Cedzynie i Radlinie, gdzie 
szkoły podstawowe napędzane są przez 
wspaniale działające przedszkola gmin-
ne. Szkoła w Górnie natomiast specja-

lizuje się w wychowaniu patriotycznym 
i osiąga sukcesy sportowe.

NOWE TEChNOLOgIE 
Szkoła w Skorzeszycach to przede 

wszystkim nowe metody nauczania, np. 
klocki Froebla czy podłogi multimedialne.

Wszystkie podstawówki są doposażo-
ne w tablice interaktywne i sale kompu-
terowe.

Oprócz wykorzystywania najnowszych 
innowacyjnych technologii pedagodzy nie 
zapominają o nauce podstawowych, ży-
ciowych umiejętności, w czym utwierdził 
ich przykład ze szkół w Londynie.

Młodzież uczy się na dodatkowych, 
ale obowiązkowych godzinach fundo-
wanych przez samorząd z przedmiotów, 
które są na egzaminach, czyli na tzw. 
„godzinach wójtowych”.

NAuKA - NAJLEPSZą
INWESTYCJą NA PRZYSZŁOŚĆ
W tym roku odnotowaliśmy, że trzy 

szkoły z braku miejsc nie przyjęły wszyst-
kich chętnych uczniów.

Ekonomicznie też coraz lepiej oświata 
sobie radzi, gdyż dobre szkoły to więcej 
dzieci, a to więcej subwencji, czyli pienię-
dzy na oświatę.

Mamy w planach dalszy rozwój naszych 
szkół, bo inwestowanie w nasze dzieci, to 
najlepsza inwestycja w przyszłość – mówi 
wójt Górna Przemysław Łysak.

22 nauczycieli i pedagogów z gminy 
Górno uczestniczyło w ramach progra-
mu Erasmus Plus w wizycie studyjnej 
w Londynie. Przez tydzień (8-14 maja 
2016) nauczyciele obserwowali pracę an-
gielskich kolegów w prestiżowej londyń-
skiej szkole Skinners’ Academy. Projekt 
„Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – 
w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edu-
kacji” powstał z inicjatywy władz samo-
rządowych gminy Górno i realizowany jest  
w ramach Akcji 1 „Mobilność kadry eduka-
cji szkolnej” w sektorze „Edukacja szkolna”. 
Przypomnijmy, że w ramach tego projektu 
pozyskaliśmy prawie sto tysięcy euro. 

uczestnicy projektu podczas wizyty w Skinners’ Academy.

Poniższe wyniki są średnią uczniów 
ze wszystkich szkół w naszej gminie 
z poszczególnych części sprawdzianu:

j. polski - 14,36 pkt (71, 8%), 
matematyka - 11,99 (59,9%)
j. angielski - 27, 13 (67,8%)

WYNIKI SPRAWDZIANu 
SZÓSTOKLASISTÓW 

Z pisarzem i przyrodnikiem Se-
bastianem Sobowcem z San-

domierza oraz pisarzem Krzysztofem 
Nawrotem z Kielc można było się 
spotkać w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Górnie.

Obaj panowie mówili o swoich pa-
sjach i próbach przeniesienia na papier 
tego, co mają do przekazania innym.

Spotkania autorskie były zorganizo-
wane w ramach projektu „Świętokrzyskie  
inspiracje wczoraj i dziś – lokalne trady-
cje literackie i rękodzielnicze w gminie 
Górno”. 

Pracownicy biblioteki zorganizują tak-
że warsztaty rękodzielnicze, konkurs lite-
racki oraz fotograficzny.

Spotkania 
autorskie 
w bibliotece

Krzysztof Nawrot podczas spotkania 
autorskiego w bibliotece w Górnie.
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Alfreda Zawierucha-Rubak, dyrektor Zespołu Ośrod-
ków Zdrowia w Górnie wraz z mężem zostali włączeni 

do grona Honorowych Członków Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Są drugim małżeństwem, któ-
re dostąpiło tego zaszczytu.

22 maja na Świętym Krzyżu odbyły się uroczystości odpusto-
we połączone z obchodami jubileuszu 200. lat istnienia zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz 80. lat ich 
obecności na Świętym Krzyżu.

Częścią obchodów jubileuszu była msza święta na błoniach 
świętokrzyskich, której przewodniczył ks. bp Jacek Pyl, sufragan 
diecezji odesko-symferopolskiej. Podczas Eucharystii ojciec An-
toni Bochm, prowincjał oblatów w Polsce wręczył Krzyże Oblac-
kie państwu Alfredzie i Mirosławowi Rubakom oraz uroczyście 
ogłosił ich Honorowymi Oblatami. Taki tytuł nadano tylko 10 oso-
bom w Polsce (9 żyje). To ogromne wyróżnienie dla szefowej 
ZOZ w Górnie oraz jej męża. Są jak dotąd drugim małżeństwem, 
które zostało honorowymi członkami Zgromadzenia Oblatów.

- Nigdy nie sądziłam, że dostąpimy z mężem takiego za-
szczytu. To najmilsze zaskoczenie jakie mogło nas w życiu 
spotkać. O tym, że otrzymamy tytuł Honorowych Oblatów do-
wiedzieliśmy się tydzień przed uroczystościami jubileuszowymi. 
Ojcowie utrzymywali to przed nami w wielkiej tajemnicy do cza-
su, gdy nadeszła stosowna zgoda z Rzymu – mówi Alfreda Za-
wierucha-Rubak, dyrektor Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie. 
Tytuł Honorowego Oblata przyznawany jest przez ojca superio-
ra generalnego, na wniosek przełożonego jurysdykcji oblackiej. 

Przeznaczony jest dla osób świeckich i duchownych, mających 
szczególną łączność z oblatami i żyjących w sposób szczególny.

Wójt Górna Przemysław Łysak, który wziął udział w tej wyjąt-
kowej uroczystości na Świętym Krzyżu, wręczył małżonkom pa-
miątkowy grawerton. - Cieszę się z wyróżnienia, które przyjmuję 
również jako wyróżnienie dla gminy Górno, gdyż pani dyrektor 
kieruje służbą zdrowia w naszej gminie, a jej mąż Mirosław po-
chodzi ze Skorzeszyc - mówi wójt Łysak.

Są Honorowymi Oblatami

Pojadą do Brukseli

I miejsce i zaproszenie do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli od europosła Bogdana Wenty zdobyły 

dziewczyny z klasy 2 Gimnazjum w Woli Jachowej w woje-
wódzkim konkursie „Nasi sąsiedzi - Żydzi”. 

Zwycięskie trio to:  Aleksandra Sławeta, Natalia Synowiec 
i Izabela Strząbała - opieka Izabela Kaleta. 

Na tym jednak nie koniec sukcesów naszych uczniów. III 
miejsce w kategorii gimnazjów zdobyły uczennice klas 1 z Woli 
Jachowej: Oliwia Wróblewska, Julia Pawińska, Paulina Krzy-
siek - opieka B. Mechelewska-Koruba. 

Organizatorem konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” jest gmina 
Chmielnik, a współorganizatorami: Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej, Delegatu-
ra w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią re-
gionalną, popularyzowanie wiedzy na temat społeczności ży-
dowskiej i funkcjonowania sztetli oraz upamiętnienie Polaków 
ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Gimnazjalistki z Woli Jachowej wygrały wyjazd do Brukseli.

Alfreda Zawierucha-Rubak, dyrektor ZOZ w Górnie, z mężem 
Mirosławem.

O Janie Piwniku ps. Ponury 
w Roku Cichociemnych

Kim był Jan Piwnik pseudo-
nim Ponury, czym się wsła-

wił,i dlaczego powinniśmy o nim 
pamiętać. Tego wszystkiego mogli się dowiedzieć nasi 
gimnazjaliści z wykładu dr. Wacława Mądzika.

Władze gminy Górno odpowiedziały na apel Sejmu RP, 
który rok 2016 ustanowił Rokiem Cichociemnych. Z tej oka-
zji w każdym gimnazjum na terenie naszej gminy odbyły się 
prelekcje dr. Wacława Mądzika, który przypomniał młodzieży 
postać Jana Piwnika pseudonim Ponury, który nie tylko był do-
wódcą oddziałów partyzanckich walczących w Górach Święto-
krzyskich, ale także jednym z cichociemnych.

- Jesteśmy jedyną gminą w powiecie i województwie, któ-
ra takie prelekcje przeprowadziła we wszystkich gimnazjach - 
mówi Czesław Pytel, wicewójt Górna.

Podczas prelekcji w Woli Jachowej. 
Na małym zdjęciu dr Wacław Mądzik.
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Nareszcie wakacje

Poniedziałek

Zajęcia plastyczne

Gry i zabawy 

Próba zespołu Górnianecki

Nauka gry na gitarze

GÓRNO

GÓRNO

GÓRNO

KRAJNO

14.00-15.00 

15.00-16.00

19.00-20.00

15.00-16.00

Wtorek
Zajęcia fotograficzne

Zajęcia artystyczne

Gry i zabawy

GÓRNO

KRAJNO

KRAJNO

15.00-17.00

11.00-13.00

13.00-15.00

Środa
Zajęcia muzyczne 

Próba zespołu Górne Nutki

Próba chóru parafialnego

GÓRNO

GÓRNO

KRAJNO

14.00-16.00 

9.00-10.00

17.30-19.00

Czwartek
Orkiestra

Muzyczno-taneczne

Gra w siatkę

GÓRNO

KRAJNO

KRAJNO

od godz. 17.00

11.00-13.00

13.00-15.00
Piątek Zajęcia teatralne

Gra w badmintona

KRAJNO

KRAJNO

11.00-13.00

13.00-15.00
Sobota Nauka gry na perkusji GÓRNO 14.30-16.30

Wykaz zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury

Dla ponad tysiąca uczniów z gminy 
Górno nadszedł najbardziej wy-

czekiwany moment od dziesięciu miesię-
cy - wakacje. Jakie atrakcje czekają na 
dzieci i młodzież w lecie?

Wakacje w GOK-u rozpoczęły się już 
we wtorek 21 czerwca piknikiem w Krajnie. 
Były między innymi zabawy i gry tereno-
we, malowanie twarzy, występy dzieci oraz 
ognisko. 

Z okazji wakacji w GOK czekać bę-
dzie dla dzieci i młodzieży więcej atrakcji. 
Oprócz cyklicznych zajęć dzięki wójtowi 
Przemysławowi Łysakowi i dofinansowaniu 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych zorganizowa-
ny będzie rajd pieszy z Bęczkowa do Krajna 
pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

zakończony pogadanką o zdrowym stylu ży-
cia i przygotowaniem dietetycznych potraw 
z grilla. Dla uczestników rajdu będą również 
przygotowane koszulki z logo gminy. 

Zostaną zakupione gitary oraz opłaco-
ny instruktor muzyczny do przeprowadze-
nia zajęć z nauki gry na gitarze.  Dzięki 
funduszom z GKRPA zostanie zakupiony 
sprzęt sportowy do gry w siatkę i badmin-
tona oraz gra stołowa piłkarzyki. 

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie skła-
da serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizowaniu czasu wolnego w wakacje 
dzieciom z gminy Górno wójtowi Przemy-
sławowi Łysakowi i Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wszelkie informacje na temat zajęć i zapi-
sy pod  nr tel. 504 411 350.

W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie od maja realizowa-

ny jest projekt pn. „Swego nie zna-
cie… powrót do świętokrzyskich tra-
dycji”  w ramach  programu „Góry 
Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” 
współfinansowanego przez Szwajca-
rię w ramach Szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi unii Europej-
skiej.

W ramach projektu zorganizowane zo-
stały zajęcia z rękodzieła artystycznego, 
w których uczestniczyły panie z gminy 
Górno. Mogły one poznać zarówno oby-
czaje ludowe jak i same wykonać kwiaty 
z bibuły, wianki czy ozdoby okoliczno-
ściowe pod okiem twórców ludowych.

Oprócz zajęć artystycznych organizo-
wane są również warsztaty muzyczne dla 
dzieci i młodzieży z gminy Górno. Pod-
czas 20 spotkań uczestnicy pod okiem 
wykwalifikowanego kapelmistrza uczą się 
gry na instrumentach dętych. W ramach 
projektu zostały zakupione instrumenty, 
m.in. trąbki, saksofony, flety, bęben.

We wrześniu nastąpi podsumowanie 
projektu, na którym orkiestra dęta za-
debiutuje na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Górnie. Na wernisażu będzie 
również wystawa prac z warsztatów ar-
tystycznych oraz prezentacja gry multi-
medialnej o naszej gminie.

Zapraszamy już dziś na to niezwykłe, 
kulturalne spotkanie, o którym poinformu-
jemy w kolejnym numerze „Głosu Górna”.

/KM/

Warsztaty  
w GOK

Podczas zakończenia roku w ZS Górno najzdolniejsi dostali nagrody od wójta.
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Nasze mądre dzieciaki

Organizatorzy i uczestnicy konkursu „Mądry Dzieciak”.

Kolejna edycja konkursu „Mądry 
Dzieciak” odbyła się w szkole 

w Skorzeszycach. Patronat nad kon-
kursem objął wójt gminy Górno Prze-
mysław Łysak, który ufundował także 
nagrody dla wszystkich uczestników.

Celem konkursu było sprawdzenie 
wiadomości i umiejętności zdobytych 
przez uczniów z klas III w trzyletnim cy-
klu nauczania. 

Zgodnie z regulaminem testy dla 
dzieci przygotowane zostały przez panią 

Katarzynę Plutę i panią Izabelę Krzak
-Borkowską – konsultantki ze Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli. Test zawierał 30 pytań, w tym 
2 pytania z języka angielskiego. 

W konkursie tym wzięli udział ucznio-
wie klas trzecich z ośmiu szkół pod-
stawowych z terenu gminy Górno oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Najlepszymi spośród wszystkich trze-

cioklasistów okazał się Konrad Mochoc-
ki ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Górnie i Zofia Kociełkiewicz 
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Że-
romskiego w Cedzynie. 

Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały dyplomy oraz na-
grody, które w imieniu wójta gminy Gór-
no wręczyła pani Barbara Raczyńska 
– kierownik Samorządowego Zespołu 
Obsługi Szkół w Górnie.

/SP Skorzeszyce/

Uczniowie na obrazach wielkich mistrzów
W Szkole Podstawowej im. 

Noblistów Polskich w Lesz-
czynach zrealizowano niecodzienny 
projekt artystyczny w ramach progra-
mu nauczania plastyki.

Uczniowie klasy szóstej wcielili się 
w znane postacie z obrazów wielkich 
malarzy. 16 czerwca 2016 roku na zor-
ganizowanej w szkole wystawie fotogra-
ficznej można więc było obejrzeć takie 
„dzieła”, jak „Lekcja anatomii doktora 
Tulpa” Rembrandta, „Helenka” Stanisła-
wa Wyspiańskiego, „Mona Lisa” i „Dama 
z gronostajem”  Leonarda da Vinci, 
„Dziewczyna z perłą” Jana Vermeera, 
„Aniołki” Rafaela Santi. Uczniowie, któ-
rzy pozowali do zdjęć, podzielili się swo-
ją wiedzą na temat historii powstawania 
oryginalnych obrazów i ciekawostkami 
z życia ich twórców. Tym samym zacie-
kawili swoje koleżanki historią malar-
stwa z różnych epok.

W to przedsięwzięcie zaangażowa-
ni byli nie tylko uczniowie, ale i ich ro-
dzice, przygotowując elementy sceno-
grafii, rekwizyty oraz kostiumy. Projekt 
pozwolił przybliżyć życie i twórczość 
klasyków malarstwa światowego, roz-
winąć kreatywność uczniów, a przede 

wszystkim zapewnił wszystkim dobrą 
zabawę. Za całość projektu odpowie-
dzialność wzięły panie Agnieszka Ma-

kowska i Hanna Zimoń. Gratulujemy 
zarówno pomysłu jak i sposobu jego 
realizacji.
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Piknik rodzinny w Radlinie
W piękne popołudnie 29 maja 

2016 w Radlinie odbył się 
Trzeci Piknik Rodzinny na nowym pla-
cu integracyjnym. Organizatorami im-
prezy byli: wójt gminy Górno Przemy-
sław Łysak, Koło Gospodyń Wiejskich 
Radlinianki, Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Radlina i Gminy Górno.  

Przybyłych gości przywitali wójt Prze-
mysław Łysak, przewodnicząca KGW 
Radlinianki Barbara Forma oraz prezes 
Stowarzyszenia Teodora Janik życząc 
wszystkim udanej zabawy.

Oprócz wójta nie zabrakło radnych: 
Teresy Szlufik, Stanisława Anioła, prze-
wodniczącego rady Janusza Bednarza, 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego z Radlina Krzysztofa Kołtuna, pani 
kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
w Górnie Iwony Kucharskiej, lekarzy Bo-
gusławy i Waldemara Bobrowskich. Na 
festyn przybył Grzegorza Ciepiela - radny 
powiatowy oraz zaprzyjaźniony z KGW 
Radlinianki Marek Gos, wiceprezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Na uczestników czekały nie tylko 
atrakcje muzyczne, ale także poczęstu-
nek - potrawy z grilla. Dla najmłodszych 
organizatorzy przygotowali dmuchany 
zamek, gdzie dzieci bawiły się bez ogra-
niczeń.

Na scenie zaprezentowali się ucznio-
wie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Radlina w spektaklu słowno-muzycz-
nym, a także grupa przedszkolaków 
z Gminnego Przedszkola w Radlinie, 
która zatańczyła do piosenki „Gangnam 
style” oraz „Mam tę moc”. Dzieci z przed-
szkola zaśpiewały również piosenki o te-
matyce przyrodniczej.

Swoje pięć minut miała także grupa ta-
neczno-muzyczna z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Górnie, która zaprezentowała 
barwny układ taneczny oraz zaśpiewały 
specjalnie dla wszystkich rodziców pio-
senkę „Weź mnie na ręce” z repertuaru 
Arki Noego oraz „Na Twoich ramionach” 
Ani Wyszkoni.

Na scenie nie zabrakło KGW Radli-
nianki Zespołu Pieśni i Tańca Bęczkowia-
nie, Zespołu Śpiewaczego Górnianecki, 
Zespołu Niva, KGW Leszczyny.

Dużą atrakcją był pokaz Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Leszczyn, która za-
prezentowała ratownictwo medyczno 
-techniczne. Wyszkoleni strażacy krok po 
kroku pokazali akcję ratowniczą w miej-
scu wypadku. Widzowie mogli po pokazie 
zapoznać się ze sprzętem gaśniczo-ra-
towniczym, a dzieci zrobić pamiątkowe 

zdjęcia i wsiąść do wozu strażackiego.
Imprezę zakończyła dyskoteka z Ze-

społem Vegas z Górna.
/KM/

Na scenie KGW Radlinianki.

Teodora Janik, Barbara Forma i wójt 
Przemysław Łysak rozpoczynają festyn.

Kreatywność jest inteligencją zabawy
Kreatywność jest inteligencją 

zabawy. Pod takim hasłem 15 
czerwca 2016 roku w Gimnazjum im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Górnie ob-
chodzono Dzień Projektów.

Obowiązkiem gimnazjalistów klasy II 
jest realizacja projektów edukacyjnych, 
które mają różną formę i cele oraz są 
dobrą zabawą. Ich uwieńczeniem jest 
prezentacja przed społecznością szkol-
ną. 

Dzięki temu każdy uczeń ma okazję 
sprawdzić się w publicznym wystąpie-
niu. W tym roku szkolnym realizowano 
szereg projektów o różnorodnej tema-
tyce. Były projekty z zakresu: kultury 
bycia, geografii, biologii, historii i języka 
polskiego.

Opracowanie: 
R. Dostał  

A. Laskowska uczniowie z Górna podczas prezentacji jednego ze zrealizowanych projektów. 
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Sportowe emocje w Leszczynach

Sprawnością fizyczną i szybko-
ścią w obsłudze sprzętu gaśni-

czego mogli się wykazać nasi strażacy 
podczas Gminnych Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych o puchar wójta, któ-
re odbyły się w Leszczynach. Po za-
kończeniu imprezy strażacy zaprosili 
wszystkich na wspólne oglądanie me-
czu Polska - Irlandia. 

Od wielu lat gminne zawody sporto-
wo-pożarnicze odbywały się na przemian 
w Górnie i Woli Jachowej. Tym razem zor-
ganizowali je druhowie z Leszczyn. 

Do walki o puchar wójta stanęły dru-
żyny seniorów z Leszczyn, Górna i Woli 
Jachowej, Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze chłopców z Woli i Górna oraz jedyna 
w gminie Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza dziewcząt z Górna. W kategorii senio-
rów wygrali gospodarze, pokonując OSP 
Wola Jachowa i OSP Górno.

Skarbnik OSP Leszczyny, Grzegorz 
Wdowiak, musiał spełnić obietnicę, że w 
przypadku zwycięstwa Leszczyn ogoli 
głowę na łyso.

W kategorii MDP bezkonkurencyjni byli 

reprezentanci Górna (zarówno dziewczę-
ta jak i chłopcy). W zawodach wzięła też 
udział jedyna w gminie Kobieca Drużyna 
Pożarnicza z Górna.

Zwycięzcy otrzymali puchar wójta gmi-
ny, który ufundował także nagrody rzeczo-
we dla wszystkich uczestników zawodów. 

Po zaciętej walce o zwycięstwo stra-
żacy zapewnili widzom jeszcze większe 
emocje, zapraszając do wspólnego oglą-
dania na specjalnym telewizorze meczu 
Polska - Irlandia Północna rozgrywanego 
w ramach trwających Mistrzostw Europy.


