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GŁOS GÓRNA

Wóz dla OSP 
poświęcony

Nowy ciężki wóz gaśniczy dla jed-
nostki OSP w Woli Jachowej zo-

stał poświęcony i oficjalnie przekazany 
druhom. Uroczystość połączona była 
z dorocznym festynem rodzinnym.

- Wójt Przemysław Łysak dziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
że pojazd trafił do gminy. W sposób szcze-
gólny marszałkowi województwa.

Czytaj na stronach 10-11

Jubileusz proboszcza Skorzeszyc
Jubileusz 25-lecia pełnienia po-

sługi kapłańskiej obchodził 4 
czerwca ks. Włodzimierz Jastrząb, 
proboszcz parafii Skorzeszyce.

Podczas uroczystej mszy rocznico-
wej kościół wypełniony był po brzegi. 
Tłumnie przybyli nie tylko parafianie, 
ale także ludzie z całej gminy, zapro-
szeni goście, w tym rodzice i rodzina 
jubilata.

Gminę Górno w czasie uroczystości 
reprezentowali: wójt Przemysław Ły-
sak, wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Renata Mochocka i radny Grzegorz 
Sobieraj.

Czytaj na stronie 4 Ksiądz kanonik Włodzimierz Jastrząb.

Podczas poświęcenia i przekazania wozu gaśniczego dla OSP w Woli Jachowej, 
szczególne podziękowania otrzymał marszałek województwa Adam Jarubas.

Stop przemocy
Górno jest jedną spośród trzech 

gmin z terenu województwa 
świętokrzyskiego, która otrzymała 
dotację w ramach Programu Osłono-
wego Wspieranie Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 

Jak informuje Dorota Matuszewska, 
kierownik GOPS w Górnie, głównym za-
łożeniem projektu jest rozwój działań ma-
jących na celu podniesienie świadomości 
na temat przemocy. W gminie urucho-
miona zostanie poradnia dla osób zagro-
żonych przemocą, zatrudniony zostanie 
także asystent rodziny. Wszystko to za 
pieniądze Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Funduszu Pra-
cy. Dodatkowo gmina Górno otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 16.7 tys. 
zł na realizację programu „Asystent rodzi-
ny i koordynator rodzinnej pieczy zastęp-
czej na rok 2017”. Czytaj na stronie 5

Mieszkańcy 
płacą mniej, 
gmina dopłaca
Ponad sto tysięcy złotych rocz-

nie gmina Górno dopłaca do 
wywozu śmieci produkowanych 
w naszych domach i gospodar-
stwach. Dzięki temu więcej zostaje 
w naszych portfelach.

Stawki, jakie płacimy za odbiór i wy-
wóz śmieci, są jednymi z najniższych 
w powiecie. W przypadku rodzin jed-
no- oraz dwuosobowych stawka za 
odpady segregowane wynosi 10 zł i 20 
zł za odpady niesegregowane. Rodziny 
liczniejsze płacą 14 zł za odpady se-
gregowane lub 28 zł, jeśli nie chcą ich 
sortować.

Kwoty wpłacane przez mieszkań-
ców do urzędu nie pokrywają w pełni 
kosztów wywozu śmieci na wysypisko. 
Z gminnej kasy co roku dopłaca się do 
tego ponad sto tysięcy złotych. To spo-
ra kwota. 
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Pieniądze na asfalt 
w „Górnie Osiedlu”

GŁOS GÓRNA

Miejsce na Twoją
 reklamę

ogłoś się w „Głosie Górna”
tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350

Dobra wiadomość dla mieszkań-
ców „Górna Osiedla”. 

Ogłoszony został przetarg na przebu-
dowę drogi gminnej na osiedlu w Górnie. 
Chodzi o odcinek łączący osiedle z trasą 
krajową nr 74 obok zajazdu Biały Kruk.

W ramach przebudowy 700-metrowe-
go odcinka ma być wykonana podbudo-
wa drogi od „krajówki”, aż do ostatniego 
skrzyżowania.

- Wykonawca po wzmocnieniu pod-
budowy i wykonaniu nawierzchni as-
faltowej będzie musiał wykonać także 
pobocza, zjazdy do posesji oraz oświe-
tlenie uliczne – informuje Łukasz Papis, 
inspektor do spraw zamówień publicz-
nych w Urzędzie Gminy Górno.

- Zgodnie z harmonogramem przebu-
dowa drogi na osiedlu w Górnie powinna 
zakończyć się do końca września tego 
roku - informuje Łukasz Papis.

- Mieszkam na osiedlu już parę lat 
i asfaltowa nawierzchnia jest w tym miej-
scu bardzo potrzebna. Latem się kurzy, 
gdy przejeżdżają samochody, a jesienią 
stoją kałuże. Cieszę się, że będziemy 
mieć drogę  z prawdziwego zdarzenia 
– usłyszeliśmy od mieszkanki osiedla 
w Górnie.

Gmina Górno pozyskała na ten cel 
środki z programu przebudowy dróg lo-
kalnych w wysokości 50% kosztów inwe-
stycji.

/AP/

Wkrótce na tej drodze będzie ułożona asfaltowa nawierzchnia.

Darmowa 
sterylizacja 
zwierząt
Do tej pory gmina Górno finan-

sowała sterylizację tylko bez-
domnych psów. Teraz także zwierząt, 
które mają swoich właścicieli.

- Gmina Górno podpisała porozu-
mienie z fundacją polsko-szwajcarską 
w sprawie finansowania sterylizacji i ka-
stracji psów mających właścicieli – in-
formuje Maria Szlufik z Urzędu Gminy 
Górno. W myśl umowy gmina Górno 
zapłaci w tym roku za 20, a fundacja 
szwajcarska za 50 zabiegów.

- Jedna osoba może mieć tylko jed-
no zwierzę wysterylizowane za darmo. 
Przy okazji psom są wszczepiane chipy. 
Dzięki temu, gdy zwierzę zginie, albo 
ucieknie, łatwo będzie ustalić kto jest 
jego właścicielem.

Nie bez powodu akcja sterylizacji 
i kastracji psów przeprowadzona zosta-
ła właśnie teraz.

- Okres wakacyjny sprzyja wyrzu-
caniu psów. Chcemy temu zapobiec. 
Mamy nadzieję, że pomogą w tym wła-
śnie wszczepiane chipy z danymi wła-
ściciela – stwierdza nasza rozmówczy-
ni.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że 
gmina od lat realizuje „Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Górno”. 

Dzięki niemu bezpańskie psy błą-
kające się po terenie naszej gminy są 
wyłapywane, sterylizowane i przekazy-
wane do schroniska. Tam po przejściu  
wymaganej przepisami kwarantanny 
próbuje się znaleźć dla nich nowych 
właścicieli.

/AP/
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1 lipca ma być uruchomione 
strzeżone kąpielisko nad za-

lewem w Cedzynie. Nad bezpieczeń-
stwem ludzi czuwać będą ratownicy 
Świętokrzyskiego Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

Powiadomiliśmy już Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego o zamiarze uru-
chomienia kąpieliska. W przyszłym ty-
godniu będzie zbadana woda w zalewie 
– informował 21 czerwca Jacek Piróg 
z Urzędu Gminy Górno. 

Wiadomo już kto będzie czuwał 
nad bezpieczeństwem kąpiących się. 
Rozstrzygnęliśmy postępowanie. Naj-
korzystniejszą ofertę cenową złożyło 
Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe. Chcemy jak naj-
szybciej podpisać umowę, by kąpielisko 
zaczęło funkcjonować od 1 lipca – infor-
muje Piróg.

Strzeżone kąpielisko ma powstać 
przy klubie żeglarskim Horn. Według 
wstępnych ustaleń ratownicy będą na 
plaży w dni powszednie od godziny 10 

do 16, zaś w weekendy do godz. 18.
Teren kąpieliska będzie oznakowa-

ny, wywieszony zostanie regulamin, 
w bezpośrednim sąsiedztwie ustawione 
zostaną dwie przenośne toalety oraz 

kosze.
- Dwa razy w tygodniu będzie także 

sprzątany teren kąpieliska. Przed week-
endem i po nim – zapowiada Jacek Pi-
róg.

Kąpielisko rusza od lipca

Nad zalewem w Cedzynie przy klubie Horn powstanie strzeżone kąpielisko.

43 tys. zł dotacji i nowe miejsce pracy w ZUK
43 tysiące złotych pozyskał 

Zakład Usług Komunal-
nych w Górnie z Powiatowego Ośrod-
ka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Za te pieniądze 
stworzone zostanie dodatkowe miej-
sce pracy. 

W poprzednim wydaniu „Głosu Gór-
na” informowaliśmy Państwa, że Zakład 
Usług Komunalnych w Górnie wprowa-
dza zmiany w formie rozliczania za wodę 
i odprowadzanie ścieków. Do tej pory 
przez większość roku płaciliśmy rachun-
ki prognozowane. Teraz się to zmienia.

- Inkasenci będą częściej odwiedzać 
posesje mieszkańców i wykonywać od-
czyty z urządzeń pomiarowych. Doce-
lowo chcemy, by było to nie rzadziej 
niż raz na kwartał – informował w maju 
Grzegorz Ciepiela, kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych w Górnie. 

Problemem był brak odpowiedniej 
liczby pracowników, ale wygląda na to, 
że kierownik zakładu już sobie z tym pro-
blemem poradził.

- Pozyskaliśmy 43 tysiące złotych do-
finansowania z Powiatowego Ośrodka 
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych na stworzenie miejsca 
pracy dla osoby z orzeczonym umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności – 
mówi kierownik Ciepiela. 

- Osoba ta będzie pracowała na sta-
nowisku inkasenta. Za pozyskane pie-
niądze mamy zamiar zakupić samochód, 
biurko, komputer i zestaw inkasencki – 
informuje nasz rozmówca.

Nowy inkasent rozpocznie pracę pod 
koniec lipca. 

To kolejny krok w poprawie sposobu 
rozliczania opłat za wodę i odprowadza-
nie ścieków w naszej gminie.
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25 lat kapłaństwa  
proboszcza Skorzeszyc
Jubileusz 25-lecia pełnienia posługi ka-

płańskiej obchodził 4 czerwca ks. Wło-
dzimierz Jastrząb, proboszcz parafii Skorze-
szyce.

Podczas uroczystej mszy rocznicowej kościół 
wypełniony był po brzegi. Eucharystii przewod-
niczył sam jubilat. Wraz z nim koncelebrowali ks. 
Jacek Iwan, ks. Tomasz Kaczówka oraz ks. Michał 
Klementowicz, który wygłosił okolicznościową ho-
milię. We mszy świętej uczestniczyli rodzice ks. 
Włodzimierza, licznie przybyli parafianie, a także 
spore grono gości. Wśród nich wójt Przemysław 
Łysak, który podarował jubilatowi okolicznościowy 
grawerton, byli radni, sołtysi, strażacy. Wyśpiewa-
no radosne „Te Deum” za 25 lat kapłaństwa ks. 
Jastrzębia. Następnie liczne delegacje złożyły ju-
bilatowi życzenia.

Gminę Górno w czasie uroczystości reprezen-
towali: wójt Przemysław Łysak, wiceprzewodniczą-
ca Rady Gminy Renata Mochocka i radny Grze-
gorz Sobieraj.

Życzymy wielu kolejnych, owocnych lat posługi.
Z okazji 25-lecia pełnienia posługi kapłańskiej ks. kanonik Włodzimierz Ja-
strząb otrzymał kwiaty i gratulacje.

Trwa intensywna budowa żłobka w Radlinie

Lada dzień rozpoczniemy wykonywanie dachu – zapowiada kierownik budowy 
żłobka w Radlinie.

Budowa żłobka ruszyła 11 maja. 
Nieco ponad miesiąc zajęło bu-

dowlańcom wylanie fundamentów, wy-
murowanie ścian i wykonanie stropów. 
Obiekt ma być gotowy przed końcem 
tego roku.

- W tym momencie nie ma żadnych 
opóźnień, planujemy zakończyć budowę 
w terminie - informuje Andrzej Woszczek, 
kierownik budowy, nadzorujący inwesty-
cję.

Od 11 maja, kiedy rozpoczęły się pra-
ce, wykonane zostały wykopy, zalane 
fundamenty, wymurowane ściany nośne 
budynku, wykonano stropy i ściany kolan-
kowe.

- Budynek jest już przygotowany do 
montażu więźby dachowej. Kiedy będzie 
już stan surowy zamknięty, przystąpimy 
do wykonywania instalacji wewnętrznych 
i prac wykończeniowych. Planujemy za-
kończyć inwestycję do końca listopada 
tego roku - zapowiada Andrzej Woszczek.

Żłobek na 58 miejsc dla dzieci  

 w wieku do trzech lat powstaje w Radli-
nie na działce po starej szkole. Gmina 
pozyskała na ten cel kwotę w wysokości 
ponad 747 tysięcy złotych z rządowego 

programu Maluch Plus 2017. Cała inwe-
stycja kosztować będzie 2,6 miliona zło-
tych. Uruchomienie żłobka ma nastąpić w 
grudniu tego roku.
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Górno walczy z przemocą

Setki uczniów z gminy Górno 
zakończyły rok szkolny i roz-

poczęły dwa miesiące beztroskiej 
laby. Dla tych, którzy nie lubią sie-
dzieć w domu, a nie wyjeżdżają na 
letnie kolonie, Gminny Ośrodek Kul-
tury przygotował  bogatą ofertę. 

W szkołach działających na terenie 
gminy Górno uczy się 1290 uczniów, 

z czego 972 uczęszcza do szkół pod-
stawowych, pozostała część do gimna-
zjów. 

23 czerwca rozpoczęli długo wy-
czekiwany okres wakacji. Osoby, które 
nie wyjeżdżają na letnie kolonie, mogą 
skorzystać z bogatej oferty Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

Będą zajęcia plastyczno-techniczne, 

taneczne, muzyczne, w tym nauka gry 
na gitarze oraz śpiewu, a także liczne 
gry i zabawy.

- Zapraszam serdecznie na zajęcia 
wakacyjne w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Uczniowie, którzy do nas przyjdą 
,na pewno nie będą się nudzić - mówi 
Iwona Kucharska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górnie.

Wakacje z GOKiem! 

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury. 
  Poniedziałek 

godzina                                                                  zajęcia                                                                                     instruktor  

15.00-16.00                                                 Plastyczno-techniczne                                                       Katarzyna Majchrzak  

16.00-18.00                                                 Gitara  (od 26.06.2017r.)                                                            Daniel Ksel  

16.00 -18.00                                   Gminny Młodzieżowy Chór Żeński  (od 19.06.2017 r.)                      Samuel Borek 
                                                                                                   Wtorek  

godzina                                                                  zajęcia                                                                                     instruktor 

14.00 -15.30                                                    Gry i zabawy ( od 04.07.2017r.)                            Karolina Matuszewska  

15.30 – 17.00                                                   Wokalne  (od 20.06.2017 r.)                                            Samuel Borek 
                                                                                                 Środa 

godzina                                                                  zajęcia                                                                                     instruktor 

14.00 -15.30                                                       Gry i zabawy ( od 04.07.2017r.)                            Karolina Matuszewska  

15.30 – 17.00                                                     Taneczne  (od 21.06.2017 r.)                                           Samuel Borek 
 

Na zakończenie wakacji dla uczestników zajęć rajd z zabawami plenerowymi oraz ognisko. 
 

Uwaga 
✓ Zajęcia  odbywać się będą  w GOK Krajno-Parcele 24B  
✓ Chór dla młodzieży od 14 lat  
✓ Pierwsze zajęcia plastyczne wyjątkowo we wtorek 27.06.2017 r. (kolejne w poniedziałki)  

 

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Gmina Górno jest jedną spo-
śród trzech gmin z terenu wo-

jewództwa świętokrzyskiego, która 
otrzymała dotację w ramach Pro-
gramu Osłonowego Wspieranie Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie. 

Jak informuje Dorota Matuszewska, 
kierownik GOPS w Górnie, głównym za-
łożeniem projektu jest rozwój działań pro-
filaktycznych mających na celu podnie-
sienie świadomości społecznej na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt 
„Można inaczej – NIE dla przemocy”, re-
alizowany będzie dzięki wsparciu finanso-
wemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Gmina Górno pozyskała  
na ten cel środki finansowe w wysokości 
28,3 tys. zł., a całkowity koszt realizacji 
projektu wynosi 36,8 tys. zł.

Projekt będzie realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Górnie przy współpracy z Komisa-
riatem Policji w Daleszycach, Urzędem 
Gminy Górno, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, placówkami oświatowymi z tere-
nu gminy Górno, Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminnym 
Kołem Gospodarzy w Górnie oraz Ze-
społem Ośrodków Zdrowia w Górnie. 
Nad realizacją projektu patronat medial-
ny obejmie Radio eM.

W projekcie zaplanowano szereg wie-
loaspektowych działań. Od lipca 2017 
roku planuje się uruchomienie „Telefo-
nicznej Poradni” dla osób zagrożonych 
przemocą oraz jej doznających. Dyżury 
w Poradni będą pełnić specjaliści z za-
kresu przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie. Poradnia będzie czynna pod te-

lefonem 41-30-23-397 w poniedziałki 
w godz. 15-19, wtorki w godz. 15-17 
oraz środy w godz. 8-11 oraz 14-18.

To jednak nie wszystko. Zorganizowa-
ny zostanie „RAJD poMOC”. W trakcie 
wyprawy będą poruszane zagadnienia 
związane z tematyką przemocy. Będą  
konkursy profilaktyczne oraz prelekcje 
i akcje informacyjne, w tym audycje ra-
diowe emitowane na antenie Radia eM.

Dodatkowo gmina Górno otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 16.7 tys. 
zł na realizację programu „Asystent ro-
dziny i koordynator rodzinnej pieczy za-
stępczej na rok 2017”. Środki pochodzą 
z Funduszu Pracy. Opieką asystenta 
rodziny objętych jest 10 rodzin z terenu 
gminy Górno. Zadaniem asystenta bę-
dzie towarzyszenie rodzinie z dziećmi 
w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytu-
acji życiowej.
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Dzień otwarty Gminnego Ośrodka Kultury
W poniedziałek 12 czerwca po raz 

pierwszy Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Górnie zorganizował ,,Dzień otwarty”. 
Celem imprezy było pokazanie codziennej 
działalności instytucji, w której – oprócz 
wydarzeń kulturalnych i koncertów od-
bywają się warsztaty artystyczne, eduka-
cyjne, swoje umiejętności szkolą zespoły 
muzyczne, wokalne, teatralne, chór mło-
dzieżowy, sekcja szachowa oraz Gminna 
Orkiestra Dęta. W tych zajęciach bierze 
udział w ciągu tygodnia około 100 osób. 

Na widowni byli rodzice występujących dzie-
ci, Przemysław Łysak, wójt gminy oraz Czesław 
Pytel, jego zastępca, Bronisław Skowroński z 
Bęczkowian. Całemu wydarzeniu przyświecała 
idea pokazania wielu aktywności i zachęcenia 
do udziału w edukacji artystycznej dzieci oraz 
młodzieży z terenu naszej gminy. Uroczystość 
rozpoczęła swoim nietuzinkowym występem 
orkiestra dęta, która zachwyciła publiczność 
aranżacją czterech znanych utworów. Po or-
kiestrze swoim talentem pochwalił się dziecięcy 
zespół wokalny, grupa teatralna „Kwiatowi ak-

Górne Nutki  
ze Scyzorykiem

Górne Nutki zostały nagrodzo-
ne statuetką Świętokrzyskiego 

Scyzoryka.
9 czerwca w Kieleckim Centrum Kultu-

ry odbyła się finałowa gala dziewiątej edy-
cji Festiwalu Świętokrzyskie Scyzoryki. 
Nagrody Artystyczne - przyznano w tym 
roku w 26 kategoriach muzycznych.

W  kategorii muzyka ludowa wśród 
nominowanych był nasz dziecięcy zespół 
taneczno-śpiewaczy Górne Nutki.  Na 
galę wraz z opiekunami i rodzicami przy-
jechała najmłodsza grupa naszych arty-
stów. Byliśmy niezwykle dumni i zado-
woleni z kolejnego sukcesu.  To właśnie 
nasze dzieci zostały docenione i otrzy-
mały statuetkę. Oprócz niej wręczono re-
prezentantom zespołu list gratulacyjny od 
starosty kieleckiego Michała Godowskie-
go za reprezentowanie powiatu kielec-

kiego i gminy Górno oraz kultywowanie 
tradycji ludowych regionu świętokrzyskie-
go przez młode pokolenie. Dodatkowo 
nagrodę w postaci wieży stereofonicznej 
przekazała pani Anna Ciołak, naczelnik 
Wydziału Informacji i Promocji w Staro-
stwie Powiatowym w Kielcach.

Po powrocie, w szkole także czekała 
na dzieci słodka nagroda - tort ufundowa-
ny przez rodziców. 

Opiekunowie zespołu wraz z rodzi-
cami i dziećmi dziękują panu wójtowi 
Przemysławowi Łysakowi za całoroczne 
wsparcie finansowe zespołu oraz paniom 
z Gminnego Ośrodka Kultury za współ-
pracę.       

opiekunowie zespołu: 
Jolanta Gawęcka, 

Izabela Wajs, 
Teresa Murawska

Członkowie zespołu Górne Nutki odbierają statuetkę Świętokrzyskie Scyzoryki.

Laureaci nagrody - wśród nich nasze Górne Nutki.
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Dzień otwarty Gminnego Ośrodka Kultury
torzy” oraz swój premierowy pokaz miał Gminny 
Młodzieżowy Chór Żeński, który choć bardzo mło-
dy, zachwycił profesjonalizmem i oryginalną for-
mą. Całość przypieczętowała sekcja gitarowa wy-
konując utwory zarówno w grupie jak i solo. Miłą 
niespodziankę dla wszystkich dzieci przygotował 
wójt, który oprócz ciepłych słów skierowanych do 
wszystkich występujących wręczył każdemu z nich 
pamiątkową koszulkę. Formą podziękowania nato-
miast ze strony dzieci były życzenia oraz kwiaty, 
które wręczyły panu wójtowi. Podsumowując ca-
łość, możemy powiedzieć, iż jesteśmy aktywnym 
i ambitnym ośrodkiem kultury, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie!

- Prawdziwe show orkiestry dętej, grupy teatral-
nej, chóru żeńskiego, sekcji dwudziestu gitar, dzie-
cięcego zespołu wokalnego, uczących się w na-
szym GOK, mnie osobiście zaskoczył i zachwycił. 
Podejrzewam, że nie wszyscy mają świadomość 
ile dobrego tu się dzieje, a przecież to nie wszyst-
ko. Z instruktorami GOK ćwiczą Górnianecki, Gór-
ne Nutki, czy drużyna szachowa. Dziękuję ekipie 
GOK z kierownik Iwoną Kucharską na czele, za tą 
ogromną pracę - mówi wójt Przemysław Łysak.
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Nowy sztandar i figura

Strażacy z Górna tuż przed uroczystością.

Uczniowie z Radlina bliżej natury

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w poświęceniu nowe-
go sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie 

oraz figury świętego Floriana, patrona strażaków, która 
stanęła na honorowym miejscu w remizie OSP w Górnie. 
Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym w Górnie 
w sobotę, 2 czerwca bieżącego roku. 

Ta wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się od zbiórki podod-
działów przed remizą strażacką w Górnie. Następnie kompania 
honorowa wraz ze sztandarem i figurką przeszła do kościoła 
parafialnego w Górnie. Na miejscu mszę świętą odprawił ksiądz 
proboszcz Edward Kupis oraz kapelan powiatowy strażaków, 
ksiądz Łukasz Zygmunt, który w kazaniu dziękował strażakom, 
że nie ulegli naciskom i zachowali napis na sztandarze, gdyż 
poprzednia władza chciała zmieniać napisy. Zna taki przykład z 
2012 roku z Piekoszowa.

W uroczystości wziął też udział wójt Przemysław Łysak. - 
Nie słyszałem o naciskach na strażaków, żeby zmieniać napisy 
na sztandarze. Pierwszy bym się temu sprzeciwił, ale to straża-
cy wiedzą najlepiej - mówi wójt.

Nowy sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie został 
gruntownie odnowiony. Prace, które wykonano, były zakrojone 
na szeroką skalę i zajęły sporo czasu. - To była duża renowa-
cja i odnowa. Ten sztandar był chyba z 1993 roku, więc wysłu-
żył już swoje lata. Można powiedzieć, że ze starego sztandaru 
mało zostało, wymieniono całe poszycie główne.  Na sztanda-
rze widnieje napis: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek - infor-
muje Arkadiusz Grzegolec, prezes Ochotniczej  Straży Pożar-
nej w Górnie. 

Figura świętego Floriana, patrona strażaków wykonana jest 
z drewna przez rzeźbiarza Stanisława Porzucka. Figura stanęła 
w głównej sali w remizie w Górnie. Ufundował ją ksiądz Łukasz 
Zygmunt, kapelan powiatowy straży pożarnej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie należy do najstarszych 
w regionie, ma ponad 90 lat tradycji. Powstała w 1922 roku.

Uroczystość zakończyło wspólne strażackie ognisko.

Podczas uroczystości w kościele pw św. Wawrzyńca w Górnie.

10 czerwca 2017 r. uczniowie klas: II, IV, V i VI ze 
Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Radlinie uczestniczyli 
w festynie pn. Bliżej Natury – Bliżej Siebie. 

Wydarzenie miało miejsce w Osadzie Średniowiecznej 
w Hucie Szklanej, a zorganizowane zostało przez Okręg Ligi 
Ochrony Przyrody w Kielcach oraz Centrum Tradycji Turystyki 
i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.

Dzieci brały udział w licznych, bardzo ciekawych i absor-

bujących bezpłatnych zajęciach, których celem była przyrod-
nicza aktywność młodszych i starszych, bo przyjechali także 
niektórzy rodzice. Jedni tkali na krosnach, drudzy tworzyli ko-
laże przyrody korzystając z darów łąki, inni wyplatali ozdoby 
z wikliny lub lepili z gliny. Drugoklasiści z pomocą mam wyko-
nali lalki z resztek tkanin. Wszyscy zajadali się pieczonymi nad 
ogniskiem podpłomykami – własnoręcznie wyrabianymi i wał-
kowanymi. Grupa uczestniczyła także w warsztatach pszcze-
larskich i zielarskich.

Uczniowie podczas pobytu w Osadzie Średniowiecznej wykonywali ozdoby z papieru, chętni mogli nauczyć się tkać.
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W niedzielę 11 czerwca 2017 r. reprezentacja na-
szej gminy pojechała na XI Festiwal Podkarpackich 
Smaków w Górnie. Jest to jedna z największych 
imprez organizowanych na terenie województwa 
podkarpackiego. Trzeba zaznaczyć, że od kilku lat 
pielęgnujemy przyjaźń oraz dobre kontakty z Gór-
nem podkarpackim.

Cieszymy się, że i w tym roku organizatorzy za-
prosili tak liczną grupę z naszej gminy na coroczny 
festiwal. Do Górna podkarpackiego oprócz zespo-
łów prezentujących się na scenie na zaproszenie 
odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich miejsco-
wości naszej gminy.

Tradycją jest, że część artystyczną na Festiwalu 
Podkarpackich Smaków otwiera występ zespołów 
gościnnych. I tak było i w tym roku, jako pierwsze 
zaprezentowało się KGW Radlinianki i Gminne Koło 
Gospodarzy z Górna, a ich występy porwały do tań-
ca całą publiczność zgromadzoną na tamtejszym 
stadionie.

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań, 
które w imieniu władz gminy złożył przewodniczący 
Rady Gminy Janusz Bednarz wraz z Anią Dudzik 
z KGW Radlinianki. Dziękując za zaproszenie i go-
ścinę zaprosiliśmy naszych przyjaciół na Dożynki 
Gminne do naszego Górna.

Szkoła i rodzina - jedna drużyna

Górno świętokrzyskie w podkarpackim Górnie

Delegacja naszej gminy w Górnie na Podkarpaciu.

Na scenie zaprezentowały się Radlinianki i Gminne Koło Gospodarzy.

Szkoła i Rodzina to jedna Dru-
żyna – pod takim hasłem odbył 

się festyn przy Zespole Szkół w Kraj-
nie. Honorowy patronat nad nią ob-
jął wójt gminy Górno – Przemysław 
Łysak oraz Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Górnie.

Festyn miał na celu pokazanie, jak 
kreatywnie i pożytecznie dzieci mogą 
spędzić czas z rodzicami, a także z na-
uczycielami. Ideą festynu było promowa-
nie wartości rodzinnych, a także profi-
laktyki zdrowia i życia.

Podczas imprezy zaprezentowano 
przedstawienie profilaktyczne autor-

stwa Marii Staniewskiej pt. „Żabka ga-
duła”, które opowiada o bezpieczeń-
stwie w sieci.  Nauczyciele przygotowali 
przedstawienia z okazji Dnia Rodziny, 
Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Widzowie 
mogli zobaczyć spektakl pt. „Kopciu-
szek”, w którym udział wzięli uczniowie. 
Byli też śpiewający artyści, był pokaz 
salsy oraz „zwariowany” taniec przed-
szkolaków. Młodzi karatecy, pod okiem 
senseia dali pokaz swoich umiejętności. 

Można było się przyjrzeć pracy stra-
żaków z OSP w Górnie, którzy udzielili 
pierwszej pomocy poszkodowanemu 
(fantom) uwięzionemu we wraku samo-
chodu.

Podczas festynu promowano rodzinne spędzanie czasu wolnego. Pokaz swoich umiejętności dali młodzi karatecy.

Był też pokaz ratownictwa drogowego.
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Nowy ciężki wóz gaśniczy dla 
jednostki OSP w Woli Jachowej 

został poświęcony i oficjalnie przeka-
zany druhom. Uroczystość połączona 
była z dorocznym festynem rodzin-
nym.

Przypomnijmy, w drugiej połowie 
ubiegłego roku złożony został wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinan-
sowanie z pieniędzy Unii Europejskiej 
zakupu wozu gaśniczego dla OSP Wola 
Jachowa.

Nasz projekt został bardzo wyso-
ko oceniony. Uzyskał 37 punktów na 40 
możliwych i zajął wysoką ósmą pozycję 
w rankingu. Dofinansowanie otrzymało 15 
gmin spośród 50 starających się o dota-
cję, w tym tylko 9 na samochody.

Decyzję, iż wniosek ma być złożony na 
jednostkę w Woli Jachowej podjął zarząd 
gminny OSP, składający się z przedstawi-
cieli Górna, Woli Jachowej i Leszczyn.

Na uroczyste poświęcenie i przeka-
zanie wozu przyjechał do Woli Jachowej 
marszałek województwa Adam Jarubas,  
wicemarszałek Piotr Żołądek, wicesta-
rosta kielecki, a zarazem marszałek se-
nior  pierwszej kadencji Józef Szczepań-
czyk, był także Mariusz Góra z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach oraz Ireneusz Żak, wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Kielcach. Byli  także radni, sołtysi i stra-

żacy z całej gminy, oraz delegacja straża-
ków z gminy Smyków. 

Wójt Przemysław Łysak wielokrotnie 
dziękował marszałkowi Adamowi Jaruba-
sowi za pomoc w zdobyciu pieniędzy na 
nowy wóz strażacki. 

- Wszyscy w gminie staraliśmy się 
o niego. Dobrze napisaliśmy projekt, 
przebrnęliśmy sprawnie przez wszyst-
kie procedury. Trzeba zauważyć, że tak 
korzystnego programu dla OSP jeszcze 
nie było - podkreślał wójt. - Ludzie nie-

przychylni niekiedy mówią, że strażacy 
sobie kupili sprzęt. To krzywdzące, bo 
samochód jest do pomocy ludziom wła-
śnie, a strażacy go jedynie obsługują. Nie 
wykorzystują samochodów prywatnie, np. 
jadąc do pracy, w niedzielę do kościoła, 
podwożąc dzieci do szkoły. Powtarzam 
to na każdym zebraniu strażackim - mówi 
wójt. 

Podczas uroczystości swoje zdanie 
wygłosił też ksiądz Łukasz Zygmunt, który 
pogratulował pozyskanego sprzętu.

Nowy wóz gaśniczy poświęcony

Ksiądz Łukasz Zygmunt, kapelan strażaków,  święcąc nowy wóz ochotników z Woli 
Jachowej nie żałował wody święconej.

Uroczystość rozpoczął przegląd pododdziałów strażackich.

W akcji zbiórki krwi wziął udział marszałek Adam Jarubas. W sumie 29 osób oddało jej ponad 13 litrów.

Oficjalne przekazanie kluczyków 
do wozu Czesławowi Synowcowi, 
strażakowi z 40-letnim stażem.
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Nowy wóz gaśniczy poświęcony

Podczas uroczystości wręczone zosta-
ły specjalne podziękowania dla tych, któ-
rzy w szczególny sposób przyczyniają się 
do ochrony przeciwpożarowej w gminie. 
Otrzymali je między innymi: marszałek 
Adam Jarubas, wójt Przemysław Łysak, 
radni Stanisław Anioł i Sławomir Satro 
oraz druh Mirosław Synowiec z OSP 
w Woli Jachowej. Kilkunastu innych dru-
hów otrzymało odznaczenia strażackie.

Później rozpoczął się festyn rodzinny, 
w czasie którego bawiono się i pomaga-

no. Krew oddało blisko 30 osób, w tym 
marszałek Adam Jarubas. W sumie ze-
brano jej 13 litrów. 

Przypominamy, że trwa wielka akcja 
zbierania krwi. Spośród oddających ją 
podczas gminnych imprez, zostanie wy-
losowana osoba, na którą czeka nagroda 
– motorower. Najbliższa okazja, by oddać 
krew i mieć szansę na wygraną nadarzy 
się 9 lipca w Bęczkowie. Kto stanie się 
właścicielem motoroweru? Okaże się 
podczas Święta Pieroga w Krajnie.

Uroczystość stała się okazją do wręczenia odznaczeń strażackich.

Podczas festynu nie zabrakło występów miejscowej młodzieży.

Festyn rodzinny nie mógł się obyć bez licznych gier i zabaw dla dzieci.

Grzegorz Michta, opiekun mu-
zyczny Górnianecek i Gór-

nych Nutek otrzymał wyróżnienie 
w kategorii Animator Kultury pod-
czas imprezy zorganizowanej w Par-
ku Etnograficznym w Tokarni. 

W niedzielę 11 czerwca br. w Mu-
zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbył 
się zorganizowany przez Radio Kielce 
koncert finałowy konkursu „Jawor u źró-
deł kultury”. Do Parku Etnograficznego 
zawitali z tej okazji miłośnicy muzyki lu-
dowej z całego województwa. Widzowie 
oglądali koncert z udziałem najlepszych 
świętokrzyskich zespołów ludowych 
i kapel. Podczas koncertu zostali na-
grodzeni wszyscy laureaci tegorocz-
nego „Jawora”. W kategorii Animatora 
Kultury wyróżnienie otrzymał Grzegorz 
Michta, który na co dzień współpracuje 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gór-
nie, kształcąc i doskonaląc śpiew ze-
społu śpiewaczego Górnianecki oraz 
dziecięcego zespołu ludowego Górne 
Nutki. Niebywały talent, profesjonalizm 
oraz zaangażowanie w pracę sprawiło, 
że kapituła konkursu uhonorowała go 
tym wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Grzegorz Michta z nagrodą.

Jawor dla 
Grzegorza 
Michty



G ł o s G ó r n a  •  n r  6 (58) •  CZERWIEC 201712

Festiwal talentów

Jak zwykle podczas Festiwalu Piosenki Turystycznej w Ce-
dzynie panowała wyjątkowa atmosfera.

Anna Bobrowska i Lena Mańka z przedszkola w Radlinie 
wcieliły się w rolę biedronek.

Nowy prezes, sponsor, stroje i szóste miejsce
Na szóstym miejscu zakończył rozgrywki ligowe 

Gminny Klub Sportowy Górno. - W przyszłym 
roku zamierzamy powalczyć o awans - zapowiada 
prezes Robert Radek.

Ten rok przyniósł spore zmiany w naszym klubie pił-
karskim. W styczniu  nowym prezesem został Robert 
Radek, który zastąpił pełniącego tę funkcję przez wiele 
lat Waldemara Możdżonka. Od kwietnia klub ma także 
nowego sponsora. - Udało się nam pozyskać firmę, która 
zgodziła się wspierać finansowo naszą drużynę - Cedzy-
na Płytki. W maju dzięki niemu klub zyskał nowe stroje 
warte ponad dwa tysiące złotych.

GKS rozgrywki ligowe zakończył na szóstym miejscu. 
- W przyszłym roku powalczymy o awans do okręgówki - 
zapowiada Radek. GKS Górno zakończył rozgrywki ligowe na szóstym miejscu.

Na scenie w hotelu Echo zaprezentowało się blisko stu wyko-
nawców z całej gminy Górno.

Cedzyna na przełom maja i czerwca stała się miej-
scem prawdziwego festiwalu talentów. Najpierw 

w tamtejszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowały przedszkolaki 
z całej gminy. Kilka dni później to samo w hotelu Echo 
uczynili uczniowie podstawówek i gimnazjów.

MALUCHY POKAZAŁY KLASĘ
Wyjątkowa atmosfera panowała podczas „Gminnego 

przeglądu piosenki o tematyce przyrodniczej dla przed-
szkolaków”. Maluchy z placówek przedszkolnych z terenu 
całej gminy śpiewały, tańczyły i prezentowały fantazyjne 
stroje. 

Zaprezentowało się w sumie 20 duetów z 8 placówek. 
Jury nie potrafiło jednak wybrać najlepszych małych ar-
tystów, dlatego też wszystkie dzieci zostały nagrodzone. 
Maluchy otrzymały dyplomy, medale i puchary. Dzięki po-
mocy sponsorów zakupiono także nagrody i przygotowano 
poczęstunek dla uczestników przeglądu.

UCZNIOWIE TEż POKAZALI CO POTRAFIą
Już po raz czternasty w Cedzynie w gminie Górno od-

był się Festiwal Piosenki Turystycznej. Wzięło w nim udział 
prawie sto dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół w gminie 
Górno. Festiwal zorganizowany został w hotelu Echo w Ce-
dzynie. Rozdano nagrody w trzech kategoriach wiekowych 
- klas I-III, IV-VI i gimnazjach. Najlepsi okazali się ucznio-
wie z Bęczkowa i Woli Jachowej.

Oto zwycięzcy festiwalu: 
Kategoria klas I-III: I miejsce - Zespół Szkół w Bęczko-

wie, II miejsce - Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach, III 
miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie. 

Kategoria klas IV-VI: I miejsce - Zespół Szkół w Woli 
Jachowej, II miejsce - Zespół Szkół w Bęczkowie, III miej-
sce - Szkoła Podstawowa w Szkorzeszycach. 

Kategoria gimnazja: I miejsce - Zespół Szkół w Bęcz-
kowie, II miejsce - Zespół Szkół w Woli Jachowej, III miej-
sce - Zespół Szkół w Górnie. 

Wszystkim gratulujemy talentu wokalnego.
/AP/


