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GŁOS GÓRNA

Grudzień, Wigilia, Narodziny Bożego Dzieciątka.
Pamiątka.

Sprzątanie, krzątanie, długie oczekiwanie.
Błyskotki, maskotki. Lampy, lampeczki, świeczki.

Interesy – biznesy.
Choinki, choinki, stroiki, prezenty.

Każdy uśmiechnięty, radość brania, radość daro-
wania.Czułości – świętości.

W domach stoły zastawione – świętami znaczone,
obrusem odziane z pachnącym sianem.

A pod choinką, w żłóbku złożony,
Jezusek mały, nowo zrodzony.

Czas rodzinnego spotkania,
czas refleksji, pojednania,
czas radości, zadumania.
Opłatek, uściski, życzenia:

„Wesołych Świat Bożego Narodzenia”
W miastach, na wsiach słychać wszędy,

pastorałki i kolędy – 
cieszmy się pod niebiosy,

wychwalajmy swoim głosem,
Boga żywego, Boga naszego –

znowu nam wszystkim darowanego!
I tak przez Święta robi się w koło,

sielsko, anielsko, nawet wesoło.
Co jeszcze może być Świąt zasługą?
– może się zmieni, choć nie na długo,

niejedno ludzkie serce stwardniałe,
często oziębłe, kamienne całe,

może otworzy się na człowieka –
Jeden i Drugi tak na to czeka!

O, Boże – Panie, tak nam się marzy
gest serdeczności, uśmiech na twarzy,

szczere i ciepłe ludzkie spojrzenie
normalność w mowie i zrozumienie!
Może na krótko – okazja właśnie –
zamilkną spory, kłótnie i waśnie,
żeby brat brata, sąsiad sąsiada,

w słownych utarczkach już nie napadał.
By nie kierował pięści do niego,
by Jeden mile witał Drugiego!

Długo by trzeba wymieniać było,
co jeszcze może być Świąt tych siłą.

Moc to przedziwna – Świąt Narodzenia,
że choć na krótko – każdy się zmienia,

spraw to nasz Panie – pragniemy chwili,
byśmy na co dzień… świąteczni byli!

               Bronisław Skowroński

BOŻONARODZENIOWE PRAGNIENIA

Zdrowych pogodnych świąt
Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego  
Nowego Roku

życzą
Przemysław Łysak
wójt Gminy Górno

oraz
Władysław Kowalczyk

przewodniczący 
Rady Gminy Górno
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ŚW. MIKOŁAJ W LESZCZYNACH

III parafialne spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się 
w kościele świętego Jacka w Leszczynach. Przybyło na nie 
liczne grono młodych mieszkańców Leszczyn. Ksiądz To-
masz Kubicki opowiadał im historię o św. Mikołaju Biskupie, 
który pomagał ubogim. Dzieci wysłuchały także wzruszają-
cej bajki o aniołach i św. Mikołaju zainscenizowanej przez 
członków Stowarzyszenia „Święty Jacek”.

Główną atrakcją spotkania było oczywiście rozdanie 
prezentów przez Świętego Mikołaja. Szczęśliwe dzieciaki  
z uśmiechem na twarzy obiecały, że za rok pojawią się znów.

Na spotkanie przybył także Starosta Kielecki Zdzisław 
Wrzałka, który także przywiózł dzieciakom prezent – kosz 
słodyczy.

POSADZILI TYSIĄCE DRZEW

10 tysięcy drzew posadzono z inicjatywy Towarzystwa 
Przyjaciół Bęczkowa na terenie „byłej piaskowni” na Bor-
kach. W rezerwacie rosną już młode sosny, dęby i buki.  Za-
rząd Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa składa podziękowa-
nia wszystkim którzy pomagali w sadzeniu lasu. Szczególne 
podziękowanie przekazuje dla dyrekcji Zespołu Szkół, klubu 
4 H, nauczycieli, uczniów i sponsorów, którzy zakupili  sa-
dzonki. Przypominamy że teren „byłej piaskowni” jest rezer-
watem prawnie chronionym.

INTERNETOWY TEATR W KRAJNIE
Teatr internetowy zawitał do Zespołu Szkół w Krajnie. 

Dzieci mogą oglądać spektakle online.
Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Te-

lewizji Polskiej „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Pro-
jekt zakłada dotarcie z kulturą wysoką do jak naj-
większego grona młodych odbiorców ze wsi i małych 
miejscowości. Internet jest doskonałym medium po-
zwalającym osiągnąć ten niezwykle wartościowy cel. 
Na czas projekcji jedna z sal lekcyjnych wyposażona  
w tablicę interaktywną i profesjonalny sprzęt nagłaśniający 
staje się salą teatralną. 

Droga już po 
przebudowie

Oddano do użytku przebudowany odcinek drogi powiato-
wej Górno – Daleszyce. 

Na całej długości trasy wzmocniono nawierzchnię i położono as-
falt. Inwestycja objęła także budowę poboczy, rowów, wjazdów do 
posesji. Uzupełniono oznakowanie. W okolicy zabudowań – dla bez-
pieczeństwa mieszkańców wykonano chodniki - w Górnie o łącznej 
długości 568 metrów i Daleszycach około 700 metrów. Powstały też 
bariery ochronne. W Górnie wykonano zatokę autobusową i dwa 
parkingi. Remontowany odcinek drogi leżący na terenie gminy Dale-
szyce to około dwa kilometry a na terenie Górna około 3 kilometry.

Wartość przedsięwzięcia to 3 mln 947 tys. zł., z czego połowę 
kwoty (1 mln 940 tys. zł) samorząd powiatu kieleckiego uzyskał  
z dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek). Pozostałą część kwoty sfinan-
sowały z własnych budżetów: powiat kielecki 1 mln 38 tys. zł, gmina 
Daleszyce blisko 478 tys. zł i Górno – 491 tys. zł.

Starosta kielecki pokreślił, że to jedna z ważniejszych inwestycji 
regionu, która powstała dzięki wsparciu wojewody świętokrzyskiego, 
Bożentyny Pałki – Koruby i wzorowej współpracy trzech samorzą-
dów: powiatu kieleckiego, Górna i Daleszyc. 

- Ta inwestycja bardzo poprawi bezpieczeństwo. Mamy chodniki, 
zatoczki, parkingi, nową nawierzchnię. Jest za co dziękować. Wszy-
scy żyliśmy tą inwestycją, szczególnie mieszkańcy, którzy bacznie 
przyglądali się postępowi prac, bo to centrum naszej miejscowości, 
gdzie jest duża szkoła i kościół – powiedział podczas otwarcia drogi 
Przemysław Łysak, wójt Górna.

Wstęgę w Górnie przecinają wójt Przemysław Łysak i burmistrz 
Wojciech Furmanek. Z prawej Ryszard Mańkus radny powiatowy.
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Zakończyła się budowa mostu 
tymczasowego na Kakoniance  

w Woli Jachowej. Mamy nadzieję że 
nowa przeprawa zostanie oddana do 
użytku jeszcze przed świętami – mówi 
Małgorzata Pawelec, rzecznik kielec-
kiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Most w Woli Jachowej został zamknię-
ty po tym jak wezbrane wody Kakonianki  
w czasie czerwcowych ulew podmyły jego 
konstrukcję tak mocno, że budowli groziło 
zawalenie. Most zamknięto i wyznaczono 
objazd przez gminę Bieliny.

To spowodowało falę niezadowolenia 
mieszkańców, którzy często musieli nad-
kładać po kilkadziesiąt kilometrów jeżdżąc 
do pracy do Kielc. W lipcu zorganizowali 
protest, w czasie którego zablokowali dro-
gę. Wkrótce most został otwarty, ale tylko 
dla samochodów do 3,5 tony, a ruch odby-
wa się wahadłowo. 

W listopadzie zaczęły się prace przy bu-
dowie mostu tymczasowego, który do czasu 
wykonania nowej przeprawy przez Kako-
niankę w ciągu drogi nr 74 ma przejąć cały 
ruch odbywający się po trasie krajowej. 

Nowy obiekt ma około 17 metrów dłu-
gości, szerokość jezdni wynosi 7 metrów 
jest także chodnik o szerokości 1,5 me-

tra, który został oddzielony od jezdni ba-
rierą ochronną. Wybudowany został tak-
że dojazd do mostu z drogi 74. Zgodnie  
z projektem most tymczasowy jest dosto-
sowany do ruchu wszystkich pojazdów do 
42 ton. Firma, która wygrała przetarg, na 
wybudowanie mostu miała dwa miesiące.

- Chcemy udostępnić most dla kie-

rowców jak najszybciej. Nastąpi to przed 
świętami Bożego Narodzenia - mówi Mał-
gorzata Pawelec, rzecznik prasowy Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Kielcach. Autobusy linii nr 43 wróciły na 
starą trasę przez Wolę Jachową.

- Tym samym determinacja wielu ludzi 
zakończyła się sukcesem - mówi wójt Łysak.

13 grudnia położony został asfalt na moście tymczasowym w  Woli Jachowej.

Szkoła w obiektywie

System kamer monitorujących to, co się dzieje na 
terenie szkoły został zamontowany w Zespole 

Szkół w Krajnie. 
- Zamontowanie kamer było konieczne, gdyż spotyka-

ły nas przykre niespodzianki w postaci niszczenia mienia 
szkolnego – mówi Małgorzata Gębska-Lisowska, dyrektor 
Zespołu Szkół w Krajnie.

Mając na uwadze dobro nas wszystkich, a także w tro-
sce o sprzęt i teren szkolny od chwili gdy zostałam dyrek-
torem dążyłam do tego by zamontować monitoring – mówi 
dzrektor Małgorzata Gębska-Lisowska.

- Mamy nadzieję, że kamery spełnią swoje zadania – 
mówi dyrektor Gębska-Lisowska.

Dyrektor Gębska-Lisowska prezentuje szkolny monitoring.

Most już gotowy

O pomoc finansową sięgającą nawet 120 tysięcy zło-
tych mogą się ubiegać właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych z powiatu kieleckiego. 

Pieniądze przyznawane są na rozwój gospodarstwa. O do-
tację mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub osoby prowadzące 
działalność agroturystyczną przez minimum sześć miesięcy 
wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

Minimalny poziom dofinansowania dla pojedynczego projek-
tu może być nie mniejszy niż 15 000 zł i nie większy niż 120 
000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 60 pro-
cent wydatków kwalifikowanych.

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje dzia-
łań/projektów: rozbudowę przedsiębiorstwa, działania mające 
na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub pro-
cesu produkcyjnego, zmianę stosowanych rozwiązań produk-
cyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające 
poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, unowocześnie-
nie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianę wyrobu i/lub usługi,  
w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług, moderni-
zację środków produkcji.

Dodatkowo promowane będą projekty złożone przez wnio-
skodawców, którzy: posiadają siedzibę na terenie realizacji 
projektu, wprowadzają do obrotu produkty/usługi oparte na za-
sobach lokalnych określonych w „Katalogu zasobów lokalnych 
regionu Gór Świętokrzyskich”, tworzą dzięki dotowanej inwe-
stycji nowe miejsca pracy

 Szczegółowe informacje na stronie www.swietokrzyskie-
swiss.pl lub bezpośrednio u kierownika  projektu  Krzysztofa  
Lubasa -  tel. (15) 833-34-07, e-mail: k.lubas@opiwpr.org.pl

Kasa na agroturystykę
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Zapobiegają
przemocy
Konferencja, której celem  było 

zwiększenie świadomości za-
grożeń płynących z przemocy w ro-
dzinie odbyła się w świetlicy w Lesz-
czynach.

Konferencja poświęcona była między 
innymi omówieniu zjawiska przemocy  
w rodzinie na podstawie statystyk poli-
cyjnych. Uczestnicy zapoznali się z akta-
mi prawnymi dotyczącymi ochrony ofiar, 
rolą sądu w systemie przeciwdziałania 
przemocy oraz działalnością Centrum 
Interwencji Kryzysowej. 

Druga część skoncentrowana była 
na zjawisku przemocy na terenie gmi-
ny Górno. Omówiono sytuację dziecka  
w dysfunkcyjnej rodzinie.

Konferencja „My wobec przemocy” 
została zrealizowana w ramach Progra-
mu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie”.

Program napisany przez naszych 
urzędników jest jednym z najlepszych 
tego typu programów w kraju.

Wyróżnione
gospodarstwo
Raj przy Gościńcu, gospo-

darstwo w Krajnie Pierw-
szym należące do Tomasza i Tere-
sy Szlufików zajęło siódme miejsce  
w konkursie na najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne w naszym wo-
jewództwie.

Plebiscyt zorganizowała redak-
cja dziennika Echo Dnia. Raj przy 
Gościńcu to gospodarstwo Toma-
sza i Teresy Szlufików, prowadzą je  
w Krajnie Pierwszym w gminie Gór-
no. Na turystów czekają cztery pokoje 
wyposażone w telewizory, w sumie 15 
miejsc noclegowych.

Gmina Górno znów 
Liderem Edukacji

Gmina Górno, jako jedyna z wo-
jewództwa świętokrzyskiego 

została uhonorowana certyfikatem 
„Samorządowy Lider Edukacji”. Do-
datkowo otrzymała wyróżnienie „Pri-
mus” przyznawane samorządom, 
które szczególnie dbają o oświatę.

Spotkanie podsumowujące Ogólno-
polski Program Certyfikacji Gmin i Po-
wiatów Rzeczpospolitej Polskiej odbyło 
się w środę, 27 listopada w auli Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Honorowy patronat 
nad projektem sprawuje profesor Jerzy 
Buzek, Przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego w latach 2009-2012.

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edu-
kacji” zostały przyznane 52 gminom 
i powiatom, które wyróżniły się w dzie-
dzinie rozwoju oświaty. Uhonorowane 
samorządy kładły nacisk na inwestycje 
w sferę edukacji i wprowadzały innowa-
cyjne rozwiązania w tym zakresie. Szko-
ły znajdujące się na ich terenie mogły 
pochwalić się osiągnięciami dydaktycz-
nymi, organizatorskimi, kulturalnymi lub 
sportowymi.

Komisja składająca się z wybitnych 
przedstawicieli polskiej nauki oceniała 
między innymi skuteczność w zakresie 
pozyskiwania i wydatkowania środków 
zewnętrznych na rozwój edukacji. Duże 
znaczenie miały również działania ma-
jące na celu pokonanie trudności w za-
kresie zarządzania siecią szkół w wa-
runkach niżu demograficznego. Gmina 
Górno spełniła te wymagania w 100 pro-
centach i otrzymała maksymalną liczbę 
punktów, czym zasłużyła sobie na tytuł 
„Primus”. Wyróżnienie „Samorządowego 
Lidera Edukacji” otrzymała po raz dru-
gi. Była to III edycja projektu, który jest 
wspólnie realizowany przez Fundację 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-

szego i Agencję PRC. Tytuł „Samorzą-
dowego Lidera Edukacji” dla samorzą-
dów jest szansą na promocję, a kapitule 
stwarza możliwość uzyskania zwrotnej 
informacji o działaniach gmin i powiatów 
w zakresie edukacji. Dzięki temu można 
wytyczać plany dalszego rozwoju. Opi-
nie ekspertów są cenną wskazówką dla 
samorządów

– Bardzo cieszę się z tego wyróż-
nienia. To ważna, niezależna opinia ka-
pituły składającej się ze znamienitych 
postaci ze świata nauki. Dzieci są naszą 
przyszłością. Rozwój edukacji wiąże się 
dużymi kosztami, ale jednocześnie uczą 
się u nas dzieci spoza gminy, a za nimi 
idą subwencje – mówi wójt Przemysław 
Łysak.

W tym roku gmina położyła duży 
nacisk na pozyskanie i spożytkowa-
nie pieniędzy zewnętrznych. Udało się 
zdobyć prawie 2 miliony złotych z pro-
gramu Kapitał Ludzki na prowadzenie 
7 punktów przedszkolnych, które w peł-
ni zaspokajają potrzeby mieszkańców. 
Dzieci korzystają między innymi z lekcji 
języka angielskiego, wyjazdów do te-
atru i mają spotkania z psychologiem. 
– Prężnie rozwija się szkoła integracyjna 
w Leszczynach. Ze środków PEFRON 
zakupiliśmy samochód, który dowozi 
niepełnosprawne dzieci na lekcje. Warte 
uwagi jest również to, że nasi uczniowie 
osiągają wysokie wyniki na egzaminach 
końcowych – dodaje wójt.

Kierownik Samorządowego Zespołu 
Obsługi Szkół w Górnie Barbara Ra-
czyńska, która wraz z zastępcą wójta 
Pawłem Marwickim i dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Cedzynie 
Ewą Krajcarz, reprezentowała gminę na 
uroczystej gali w Krakowie, wyraziła na-
dzieję, że za rok Górno znów zasłuży na 
certyfikat.  /UG Górno/

Nagrodę odebrał wicewójt Paweł Marwicki. Obok na zdjęciu certyfikat Lider Edukacji. 

Teresa Szlufik odbiera wyróżnienie od 
Jacka Kowalczyka, prezesa  Regionalnej 
Organizacji Turystycznej.
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Był pełnym energii wesołym 
chłopcem. 24 września jego 

życie zmieniło się całkowicie. Dała  
o sobie znać choroba. Od dwóch mie-
sięcy dwunastoletni Wojtek Grzegor-
czyk z Krajna toczy walkę z rakiem. 
By ją wygrać przez dwa lata musi za-
żywać lek, którego miesięczna dawka 
kosztuje blisko 10 tys. zł.

- Wojtek był okazem zdrowia, skakał, 
bawił się, grał w piłkę, bywało, że mu-
siałem iść do szkoły bo narozrabiał. Nic 
nie wskazywało na to, że drzemie w nim 
coś takiego – mówi Adam Grzegorczyk, 
ojciec Wojtka.

Choroba spadła na chłopca jak przy-
słowiowy grom z jasnego nieba. - Dzień 
wcześniej jeździł na rowerze, grał w pił-
kę. Wstał z rana, zjadł śniadanie, założył 
kurtkę i plecak, miał iść do szkoły i na-
gle zemdlał – relacjonuje ojciec Wojtka. 
Chłopiec trafił do szpitala w Kielcach. - 
Miał silny krwotok, stracił dużo krwi. Zro-
biono mu badanie tomografem. Lekarz 
rozłożył ręce, mówił, że nie miał jeszcze 
takiego przypadku – opowiada ojciec 
Wojtka, Adam Grzegorczyk.

LEK ZA 9,5 TYSIĄCA 
ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE
Wojtek został odesłany do Centrum 

Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam po-
stawiono diagnozę GIST – rzadko wy-
stępujący u dzieci nowotwór przewodu 
pokarmowego. Chłopiec przeszedł już 
operację, teraz rozpoczął trwającą dwa 
lata kurację zapobiegającą nawrotom 
choroby. Nie można jej przerwać wcze-
śniej. Lek Glivec, który musi w tym cza-
sie zażywać jest bardzo drogi. Miesięcz-
na dawka kosztuje 9,5 tysiąca złotych. 
Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia 
nie refunduje tego specyfiku osobom 

chorym na GIST które nie ukończyły 
18 roku życia. - Ten sam lek jest refun-
dowany chorym dzieciom na białaczkę, 
ale my na to nie możemy liczyć – mówi 
Adam Grzegorczyk. Mężczyzna zapo-
wiada, że zrobi wszystko by jego syn 
wyzdrowiał. Jeśli będzie trzeba, wezmę 
kredyt, sprzedam dom, by ratować syna 
– zapowiada. Mamy jednak nadzieję, że 
nie będzie to konieczne, ale by tak się 
nie stało potrzebna jest nasza pomoc.

WSZYSCY CHCĄ POMÓC
- Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli 

mamy pieniądze na leczenie do marca, 
co będzie później nie wiem – mówi oj-
ciec Wojtka. 

W pomoc choremu dwunastolatkowi 
z Krajna zaangażowała się cała lokal-
na społeczność. Począwszy od radnych  

z Krajna: Marzeny Jamrożek i Grzegorza 
Skiby, przez uczniów i nauczycieli szkoły 
do której chodził Wojtek (obecnie ma za-
pewnione nauczanie indywidualne), koła 
gospodyń wiejskich i inne stowarzysze-
nia lokalne aż po parlamentarzystów. 

W szkole w Krajnie trwa przedświątecz-
ny kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych 
dochód ze sprzedaży zostanie przekazany 
rodzicom Wojtka. Podobny kiermasz odbył 
się w Zespole Szkół w Bęczkowie.

BĘDZIE BAL CHARYTATYWNY
W Bibliotece Publicznej w Krajnie 

trwa zbiórka maskotek i plastikowych 
nakrętek. Można tam też wpłacać pie-
niądze, które zostaną przekazane rodzi-
com chłopca. Zawiązał się komitet, który 
zbiera środki w domach mieszkańców 
Krajna. W planach jest już bal i festyn 
charytatywny. Pieniądze zbierają pra-
cownicy miejscowych firm i instytucji. 
Z inicjatywy sołtysa Janusza Bednarza 
„zrzutkę koleżeńską” zadeklarowali soł-
tysi. Zbiórki organizują także parafie, 
strażacy i stowarzyszenia lokalne. Pod-
czas aukcji w Bęczkowie zorganizowanej 
przez Towarzystwo Przyjaciół Bęczko-
wa, miejscową szkołę i Gminny Ośrodek 
Kultury zebrano ponad 9 tys. zł.

Wszystko to jednak kroplą w morzu, 
na kurację Wojtka trzeba blisko ćwierć 
miliona złotych.

Wojtek musi wyzdrowieć!

Dwunastoletni Wojtek, by wyzdrowieć musi przejść kosztowne leczenie.

Wojtek pytany o największe marzenie odpowiada „wyzdrowieć”. Jego rodzice zaś zapo-
wiadają, że zrobią wszystko by to marzenie się spełniło.

Tuż przed oddaniem tego wydania 
Głosu Górna do druku dostaliśmy wia-
domość, że znalazł się sponsor, który 
chce sfinansować leczenie Wojtka.

- Ogromnie się cieszymy. Dziś jest 
pochmurno, ale dla nas zaświeciło 
słońce - powiedział wyraźnie wzru-
szony ojciec Wojtka.

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ!

Zd
ję

ci
a:

 D
.Ł

uk
as

i /
 E

ch
o 

D
ni

a



GŁOS GÓRNA  •  n r  12 (16) •  GRUDZIEŃ 20136

Panie z Woli Jachowej zdobyły 
trzecie miejsce w województwie 

i drugie w powiecie w plebiscycie na 
najprężniej działające koło gospodyń 
wiejskich w świętokrzyskiem. W na-
grodę wezmą udział w wycieczce do 
Warszawy, podczas której zwiedzą pa-
łac prezydencki i spotkają się z żoną 
głowy państwa, Anną Komorowską.

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli 
Jachowej działa od 2009 roku. Panie 
wielokrotnie promowały gminę w kraju 
i zagranicą. Brały udział w Międzyna-
rodowych Targach Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki w 2011 roku, w Festiwa-
lu Podkarpackich Smaków w 2013 roku, 
czy w Trzecim Ogólnopolskim Zjeździe 
Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył 
się w tym roku w Licheniu. Panie z Woli 
Jachowej nie raz udowodniły, że świet-
nie pieką i gotują, ale mają także talent 
kabaretowy. Na festynach i imprezach 
lokalnych odgrywają skecze i zdobywają 
uznanie publiczności. 

W październiku panie z Woli Jacho-
wej zostały nominowane do konkursu 
na najprężniej działające koło gospodyń 
wiejskich w województwie świętokrzy-
skim. Nominację otrzymały także inne 
koła z naszej gminy, jednak to panie  
z Woli Jachowej przez cały czas utrzy-
mywały się w czołówce by ostatecznie 
zająć trzecie miejsce w województwie.

Zwycięzcą plebiscytu zostały Cheł-

mowianki z Rudek w gminie Nowa Słu-
pia. Drugie miejsce przypadło Witosła-
wiankom z powiatu ostrowieckiego. Wraz 
z paniami z Woli Jachowej pojadą na za-
proszenie posłanki Marzeny Okły-Drew-
nowicz do Pałacu Prezydenckiego na 
spotkanie z Anną Komorowską, małżon-
ką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Bardzo się cieszymy. To, że dosta-
łyśmy tyle głosów świadczy, iż ludziom 
się podoba to co robimy – mówi Barbara 
Grzesik, przewodnicząca Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Woli Jachowej. 
- W naszej gminie mieszkanki chętnie 

organizują i działają w Kołach Gospodyń 
Wiejskich. Dzięki temu panie mają jak 
spędzać wolny czas, ale przede wszyst-
kim kultywowana jest świętokrzyska 
tradycja ludowa. Dziś w dobie internetu  
i globalizacji dbałość o kulturę lokalną 
jest szczególnie ważna. Cieszę się, że 
jedno z naszych kół zajęło tak wysoką 
pozycje w plebiscycie – mówi Przemy-
sław Łysak, wójt gminy Górno.

Panie z KGW Wola Jachowa z wojewodą Bożentyną Pałką- Korubą, posłami: Merzeną Okłą-
-Drewnowicz i Lucjanem Pietrzczykiem, wicemarszałkiem Grzegorzem Świerczem, preze-
sem Bogdanem Żerniakiem, kierownik GOK w Górnie Joanną Winiarską i radnym Grzego-
rzem Skibą.

Pojadą do prezydentowej

Bęczkowian znów zobaczymy w telewizji
Po raz kolejny Zespół Pieśni  

i Tańca Bęczkowianie będzie 
można zobaczyć w telewizji. Tym 
razem program z ich udziałem wy-
emitowany zostanie w styczniu na 
antenie telewizji Polsat.

O tym, że Zespół Pieśni i Tańca 
Bęczkowianie zdobywa coraz większą 
popularność informowaliśmy już w lip-
cowym wydaniu Głosu Górna. Wszyst-
ko zaczęło się od propozycji ze stro-
ny agencji Kuman Team, by wystąpiły  
w teledysku Kabaretu Skeczów Męczą-
cych. Godziny spędzone na planie przed 
kamerami opłaciły się. Gdy tylko powstał 
teledysk panie z zespołu Bęczkowianie 
zostały poproszone, by wystąpić na żywo 
wraz z Kabaretem Skeczów Męczących 
podczas Sabatu Czarownic IV w amfite-
atrze na kieleckiej Kadzielni. Tym samym 
panie z Bęczkowian zobaczyła kilkuty-
sięczna widownia amfiteatru i kilka milio-
nów telewidzów. 

Od tamtej pory Bęczkowianie co 
rusz odbierają telefony z gratulacjami 
oraz propozycjami występu. W lipcu 

zaprezentowali się na targach w Niem-
czech, gdzie promowali powiat Kielec-
ki. Dostały także kolejną propozycję od 
wytwórni Kuman Team.

W tym miesiącu Bęczkowianie wzięli 
udział w nagraniu specjalnego progra-

mu, który powstaje z okazji 10. roczni-
cy istnienia Kabaretu Skeczów Męczą-
cych. Efekt ich pracy zobaczymy po 
nowym roku. W styczniu cały program 
ma być wyemitowany na antenie tele-
wizji Polsat.

Bęczkowianki podczas nagrania programu telewizyjnego.
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Setki tysięcy
na komputery

Ponad pół miliona złotych dostanie z Unii Europej-
skiej gmina Górno na zakup sprzętu komputerowe-

go i zapewnienie mieszkańcom dostępu do internetu.
Władze naszej gminy podpisały umowę z Władzą Wdrażają-

cą Programy Europejskie zwaną „Instytucją Wdrażająca/Insty-
tucją Pośredniczącą II stopnia” o dofinansowanie Projektu pn.: 
„Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wy-
kluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno” realizowanego 
przez Gminę Górno w ramach działania 8.3. „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 
„Społeczeństwo informacyjne  - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodar-
ka 2007 – 2013.

PONAD PÓŁ MILIONA Z UNII EUROPEJSKIEJ
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 689.920,00 zł  

i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych, na które 
składają się: środki europejskie w kwocie 586.432,00 zł i do-
tacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych  
w kwocie 103.488,00 zł.

Celem nadrzędnym Projektu jest przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Górno poprzez umoż-
liwienie dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych 
zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu 
trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnospraw-
ności.

ZAPOBIEC WYKLUCZENIU
Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację na-

stępujących celów szczegółowych:
1) Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego miesz-

kańców Gminy Górno poprzez zapewnienie dostępu do bez-
płatnego Internetu 50 gospodarstwom domowym z jednocze-
snym wyposażeniem w sprzęt komputerowy.

2) Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera 
oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez przeprowadzenie 
szkoleń w grupie 50 gospodarstw domowych.

3) Stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Interne-
tu mieszkańcom z terenu Gminy Górno zagrożonym wyklucze-
niem cyfrowym w 4 jednostkach podległych, poprzez zapew-
nienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego.

SIEDEMDZIESIĄT KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ
W ramach projektu kilkadziesiąt nowoczesnych komputerów 

wraz z tak zwanym sprzętem peryferyjnym trafi do szkół na 
terenie naszej gminy. Kto dostanie urządzenia?

1. Zespół Szkół w Woli Jachowej – 22 komputery, 1 drukar-
ka,

2. Szkoła Podstawowa w Radlinie - 22 komputery, 1 dru-
karka,

3. Szkoła Podstawowa w Leszczynach - 22 komputery, 1 
drukarka,

4. Gminny Ośrodek Kultury w Górnie - 4 komputery, 1 dru-
karka.

DARMOWY INTERNET I SZKOLENIA
Dzięki programowi mieszkańcy będą mięli nie tylko darmo-

wy dostęp do sprzętu komputerowego i internetu. Przewidzia-
no także szkolenia z obsługi komputera, pakietu biurowego 
oraz Internetu i poczty elektronicznej.

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Zespo-
le Szkół w Bęczkowie, oraz Szkolne Koło Caritas 

działające przy Zespole Szkół w Krajnie zostały nomino-
wane do nagrody Świętokrzyski Laur Wolontariatu. 

Przedstawiciele obu szkolnych organizacji wzięli udział  
w gali rozdania nagród, która odbyła się w Filharmonii Świę-
tokrzyskiej w Kielcach

Kluby zdobyły wyróżnienie i znalazły się w gronie zacnego 
towarzystwa jako jedne z nielicznych organizacji szkolnych 
zaproszonych na uroczystość.

Szkolne Koło Caritas z Krajna z wyróżnieniem na pamiątkowym 
zdjęciu z organizatorami Gali Wolontariatu.

Szkolny Klub Wolontariatu z Bęczkowa z wyróżnieniem na pa-
miątkowym zdjęciu z organizatorami Gali Wolontariatu.

WYRÓŻNIENI ZA DOBROĆ

ŚLUBOWAŁY PIERWSZY RAZ W ŻYCIU

Pierwsze w swoim życiu ślubowanie złożyły malu-
chy z Gminnego Przedszkola w Radlinie.

Ta podniosła dla dzieci uroczystość odbyła się 29 li-
stopada 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły  
w Radlinie. W dużym stopniu stanowiła zakończenie proce-
su adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących  
w przedszkolu. 

Podczas uroczystości pasowania maluchy swo-
im zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują  
w przedszkolu. Odświętny strój i piękne czerwone kokardki,  
a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia.

Przedszkolakom życzymy, aby nowy rozdział w ich życiu, 
przyniósł im wiele radości. 

Uroczystość przygotowały: Karolina Czaja, Edyta Kaleta, Ka-
tarzyna Miodek oraz Małgorzata Mazurczak i Ewelina Kozioł.
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66 osób wzięło udział w Miko-
łajkowym Turnieju Tenisa 

Stołowego, który odbył się 6 grud-
nia w Zespole Szkół w Górnie.

W dniu 6 grudnia 2013 r. w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej  
w Górnie odbył się Gminny Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego, rozgrywany  
w 8 kategoriach. Organizatorem tur-
nieju było Gminne Zrzeszenie LZS  
w Górnie oraz Uczniowski Klub Spor-
towy „UKS Gimnazjum Górno”. Sędzią 
głównym zawodów był Waldemar Moż-
dżonek.

W zawodach uczestniczyła rekordo-
wa liczba zawodników – 66, choć lekki 
niedosyt budzi niska frekwencja w ka-
tegorii kobiet – 2. Zawody rozgrywane 
były głównie systemem „do 2 przegranych”. Zauważalny był 
wysoki poziom przygotowania zawodników, większość me-
czy miała wyrównany przebieg.

W turnieju głównym uczestniczył m.in. wójt gminy Prze-
mysław Łysak oraz radni naszej gminy: Marek Kaleta (zwy-
cięzca turnieju mężczyzn), a także Emil Machul. 

Wszyscy zawodnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek 
oraz wodę mineralną lub sok. Najlepsi tenisiści otrzymali, 
w zależności od kategorii – medale, puchary oraz nagrody 
rzeczowe, które wręczali: Wójt Gminy Górno - Przemysław 
Łysak, Przewodniczący  GZ LZS – Piotr Gil oraz wiceprezes 
UKS Gimnazjum Górno – Waldemar Możdżonek. 

Zawody zrealizowane były z programów GZ LZS 
w Górnie oraz UKS Gimnazjum Górno - „Mały Grant”  
i „Świętokrzyska Akademia Sportu 2013”.

Mikołaj z paletkami

II Gminny Turniej Skoku Wzwyż 
Gimnazjów odbył się 29 listopa-

da w Zespole Szkół w Górnie. 
W zawodach uczestniczyło 15 chłop-

ców oraz 5 dziewcząt ze szkół: w Górnie, 
Woli Jachowej i Bęczkowa. W kategorii 
dziewcząt wygrała Klaudia Zielińska – 
130 cm (Bęczków – n-l mgr Agnieszka 
Makowska). Drugie miejsce zajęła Luiza 
Sobieraj – 130 cm (Górno), a trzecie Ga-
briela Gała – 125 cm (Bęczków)

W kategorii chłopców wygrał  Dawid 
Dybka – 160 cm (Górno), na drugim 
miejscu uplasował się Karol Krawczyk 
– 160 cm (Górno). Ostatnie miejsce na 
podium przypadło dla PawłaCzaja – 155 
cm (Wola Jachowa).

Skakali wzwyż

Kategoria dziewczęta szkoła podstawo-
wa (8 zawodniczek):

1. Karolina Strząbała (kl. V); 2. Katarzyna 
Rubak (kl. VI), 3. Łucja Sikora (kl. V); 

Kategoria chłopcy szkoła podstawowa 
(8 zawodników):

1. Jakub Jawor (kl. V); 2. Konrad Maj-
chrzak (kl. VI); 3. Jakub Kupis (kl. V)

Kategoria dziewczęta gimnazjum (4 
zawodniczek):

1. Anna Kryszczak (kl. I); 2. Sandra Stą-

pór (kl. III); 3. Alicja Siarek (kl. I)
Kategoria chłopcy gimnazjum (12 za-

wodników):
1. Kamil Ksel (kl. III); 2. Mateusz Krzysiek 

(kl. I); 3. Paweł Czaja (kl. III)
Kategoria chłopcy szkoły średnie (12 

zawodników, w tym 2 najlepszych gimna-
zjalistów)

1. Mateusz Krzysiek (gimnazjalista);  
2. Kamil Ksel (gimnazjalista); 3. Krzysztof 
Sobczyk (kl. I LO)

Kategoria Osoby Niepełnosprawne ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy  
z Woli Jachowej (6 zawodników, w tym 1 
kobieta)

1. Krzysztof Krawczyk; 2. Przemysław 
Mazurek; 3. Damian Łukawski.

Kategoria kobiet (2 zawodniczki);
1. Magda Błaszczyk, 2. Iwona Możdżonek
Kategoria mężczyzn (14 zawodników):
1. Marek Kaleta, 2. Arkadiusz Krzysiek,  

3. Damian Sikora.

WYNIKI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

W zawodach wzięło udział 66 osób. 

Reprezentacja Woli Jachowej zwy-
ciężyła w Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej o Puchar przewodniczącego 
Rady Gminy. Z kolei w turnieju siat-
kówki najlepsza była drużyna z Górna.

11 drużyn Ludowych Zespołów Spor-
towych wzięło udział w Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczacego 
Rady Gminy.  Impreza odbyła się 24 listo-
pada 2013 w hali sportowej w  Machoci-
cach Scholasterii.

Pierwsze miejsce zaję-
ła drużyna LZS Wola Jachowa  
w składzie: Sebastian Satro, Wojciech 
Pióro, Sławomir Czaja, Bartosz Sot, 
Krzysztof Kowalczyk, Mariusz Maciejew-

ski, Arkadiusz Maciejewski. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna 

LZS Wola Jachowa II, zaś na trzecim 
miejscu uplasowała się drużyna LZS  Ra-
dlin. 

Dwa tygodnie później, 8 grudnia 2013 
roku,  w tym samym miejscu zorganizowa-
ny został Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Gminnego Zarządu 
Ludowych Zespołów Sportowych. Po za-
ciętej walce ogłoszono wyniki.

Pierwsze miejsce na podium wywal-
czyła sobie drużyna LZS Górno.

Na drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna LZS Bęczków, zaś na trzecim druży-
na LZS Radlin.

O Puchar Przewodniczącego

Nagrody wręczają: Przemysław Łysak wójt Górna,  
za nim prezes LZS Piotr Gil.


