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Mieszkańcy gminy Górno po raz 
kolejny udowodnili, że kiedy trzeba 
ratować ludzkie życie, są niezawod-
ni. Podczas Akcji Letniej Krew Darem 
Życia dzielili się tym, co najcenniejsze 
- własną krwią. Wraz z mieszkańcami 
gminy Sobków oddali jej najwięcej 
w województwie.

Pod koniec listopada Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
podsumowało ogólnowojewódzką Akcję 
Letnią Krew Darem Życia. 

- Dziękuję za ofiarność. Ci, którzy od-
dają krew, dzielą się z innymi życiem. 
Póki co nie wymyślono nic, co mogłoby 
ją zastąpić. Dziękuję serdecznie wszyst-
kim honorowym dawcom, bo dzięki nim 
tego lata po raz pierwszy nie musieliśmy 
ściągać krwi z innych województw - mó-
wił Jerzy Stalmasiński, dyrektor Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach.

Po podsumowaniu akcji w poszczegól-
nych gminach okazało się, że najwięcej 
krwi w całym województwie oddali miesz-
kańcy gminy Sobków oraz mieszkańcy 
gminy Górno. W ramach podziękowania 
dyrektor Jerzy Stalmasiński przekazał na 
ręce wójta Przemysława Łysaka puchar 
oraz dyplom z gratulacjami.

- Nie jesteśmy dużą gminą, są od nas 
więksi. Nie jesteśmy bogatą gminą - jesz-
cze - choć się rozwijamy, ale pokazali-
śmy, że mamy wielkie serca i potrafimy 
się dzielić oraz pomagać ludziom, którzy 
bez tej pomocy mogliby umrzeć - mówił 
wójt Łysak, odbierając puchar i dyplom.

Krew oddawaliśmy podczas dożynek 
i wszystkich festynów organizowanych 
przez gminę. 

Przemysław Łysak, wójt gminy Górno, odbiera podziękowania dla mieszkańców za 
ofiarność od Jerzego Stalmasińskiego, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Wiesław Janus został nowym 
sołtysem Skorzeszyc. Funk-

cję pełni od 27 listopada. Wówczas 
podczas wyborów uzyskał 97 głosów 
na 104 osoby obecne w czasie głoso-
wania. Był jedynym kandydatem.

Nowy sołtys ambitnie podchodzi do 
powierzonej mu funkcji. Zapytaliśmy go 
jakie są jego priorytety.

- Chcę pogodzić mieszkańców sołec-
twa. Do tej pory niestety było tak, że co 
zebranie, to awantura. Liczę, że uda mi 
się te nastroje uspokoić. Zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje - mówi nowy sołtys. 
- Mam nadzieję, że w zgodzie i wspól-
nymi siłami uda się zdziałać więcej dla 
naszej miejscowości - dodaje. 

Jego priorytetami jest budowa ka-
nalizacji oraz chodników. Zamierza też 
starać się, by w Skorzeszycach powstał 
Wiejski Dom Kultury.

- Chcę by młodzież i dorośli z naszej 
miejscowości mieli się gdzie spotykać - 
uzasadnia.

Wiesław Janus ma 54 lata, wykształ-
cenie średnie ogólne, przez 25 lat pełnił 
służbę w policji, przez 10 lat na stano-
wisku komendanta komisariatu gmin-
nego w Rakowie i Bielinach. Obecnie 
rencista. Ma żonę i dwie dorosłe córki. 
W Skorzeszycach mieszka od urodze-
nia.

Nowy sołtys 
Skorzeszyc

Wiesław Janus został wybrany na sołty-
sa Skorzeszyc.

Zima dokucza, a gmina 
tłumaczy się z kosztów
Pomimo braku intensywnych opadów śniegu, zima uprzy-

krza życie kierowcom. W tym miesiącu znów było bardzo śli-
sko. Zdarzyło się, że nawet piaskarka wypadła z drogi i za-
kończyła kurs w rowie. 

- Wielu mieszkańców narzeka na śliskie jezdnie, a pracownicy 
są ciągle przesłuchiwani w sprawie rzekomych zbyt dużych wydat-
ków na zimowe utrzymanie dróg w ubiegłych latach - mówi wójt 
Przemysław Łysak. - Posypywać drogi niedobrze, bo przesłucha-
nia, ale przecież nie posypywać jeszcze gorzej, bo jest niebez-
piecznie i kto weźmie za to odpowiedzialność? - pyta wójt. Dużych 
śniegów nie ma, a posypywać drogi piaskiem z solą trzeba nawet 
trzy razy dziennie - dodaje Krzysztof Anioł inspektor ds. dróg. 
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600 -metrowy odcinek dro-
gi w Skorzeszycach 

został wykorytowany, a podbudowa 
utwardzona kruszywem i piaskiem. 
Gmina na ten cel pozyskała 25 ty-
sięcy złotych z Urzędu Marszałkow-
skiego.

- Ludzie bardzo się cieszą z tej in-
westycji. Drogą rolnicy dojeżdżają do 
pól. Miejscami była ona tak grząska, 
że przejazd nią był bardzo trudny. Po-
nadto ludzie mają tu działki na których 
chcą stawiać domy. Ze względu na 
brak dojazdu nie mogli otrzymać po-
zwolenia na budowę - mówi Wiesław 
Janus, sołtys Skorzeszyc.

Niestety droga kończy się kilka 
metrów przed zagajnikiem. Jak się 
dowiedzieliśmy w Urzędzie Gminy, 
w przyszłości może być wydłużona, 
ale trzeba uzyskać wcześniej zgodę na 
wycięcie sosnowego lasku.

Wykonanie drogi kosztowało ok. 90 
tysięcy złotych. 25 tys. gmina pozyskała 
na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.

- Drogę możemy budować dalej, 
ale jest problem z właścicielem jednej 
działki. Dziwi też ostra krytyka budowy 
tej drogi i atak na mnie na zebraniu 11 
grudnia w... Woli Jachowej przez rad-
nego Jana Sikorę - mówi wójt Przemy-
sław Łysak.

Gmina Górno otrzymała głów-
ną nagrodę, w kategorii Gmin 

wiejskich, w VIII ogólnopolskiej edy-
cji Konkursu na najlepsze praktyki 
samorządów na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami, i tytuł Samorządu 
Równych Szans 2016. 

W konkursie mogły wziąć udział 
wszystkie samorządy z całej Polski, któ-
re mogą pochwalić się, że zrealizowały 
lub realizują projekty przyczyniające się 
do zwiększenia udziału osób z niepełno-
sprawnościami w życiu lokalnych spo-
łeczności. Patronat honorowy tegorocz-
nej edycji konkursu objął Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.  Celem ufundowania nagro-
dy jest promowanie najlepszych praktyk 
jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie polityki na rzecz praw osób 
z niepełnosprawnościami i poprawy ja-
kości ich życia.

Organizatorem konkursu jest Fun-
dacja – Instytut Rozwoju Regionalnego 
w Krakowie. 

Rada Nagrody, pod przewodnictwem 
pełnomocnika rządu ds. osób niepełno-
sprawnych, wybrała najlepsze projekty, 
które zostały uhonorowane statuetką 
Samorządu Równych Szans. Przyznane 
zostały trzy równorzędne nagrody głów-
ne (statuetki) dla następujących grup sa-
morządów:

najlepsza gmina, 
najlepszy powiat grodzki, 
najlepszy powiat ziemski/wojewódz-

two. 
 W piątek, 25 listopada br. przedsta-

wiciele gminy Górno, wicewójt - Czesław 
Pytel oraz kierowniczka GOPS w Górnie 
- Dorota Matuszewska, odebrali pod-

czas uroczystej gali w Krakowie głów-
ną nagrodę. Statuetkę dla gminy Górno 
wręczył prezes Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – Robert Kwiatkowski oraz 
Fundator Fundacji Instytutu Rozwoju Re-
gionalnego - Aleksander Waszkielewicz. 
Dziękując organizatorom za tak znako-
mitą nagrodę, wicewójt Czesław Pytel 
oznajmił, że przyznanie statuetki - głów-
nej nagrody jest dla gminy Górno olbrzy-
mim zaszczytem, powodem do satysfak-
cji i zadowolenia, ale przede wszystkim 
motorem do dalszych działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

 Tegoroczna edycja konkursu współ-
finansowana była m.in. przez Departa-

ment Stanu USA oraz Konsulat Stanów 
Zjednoczonych w Krakowie.

Pomysł na udział w tegorocznej edy-
cji zrodził się u wójta Górna Przemysła-
wa Łysaka. Gmina aplikowała z projek-
tem „Aktywni mimo barier”, który został 
wybrany jako najlepszy pośród gmin 
wiejskich w Polsce, tym samym jest to 
jedyny tytuł i statuetka dla samorządu 
z województwa świętokrzyskiego i jedy-
ny dla gminy wiejskiej. Wójt Przemysław 
Łysak podczas rozmowy z nami stwier-
dził: - Prowadzimy bardzo dużo działań 
i dla dzieci i dla dorosłych. Wiedziałem, 
że mamy co pokazać we wniosku, ale 
nie spodziewałem się głównego tytułu, 
gdyż jesteśmy małą gminą wiejską.

33

Gmina Górno najlepszą  
gminą wiejską w Polsce

Na zdjęciu od prawej: Czesław Pytel - wicewójt Górna, Aleksander Waszkielewicz 
- Fundator Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, Robert Kwiatkowski - Prezes 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dorota 
Matuszewska – kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie.

Mieszkańcy chcą budować - droga już jest

Sołtys Skorzeszyc pokazuje miejsce, gdzie 
droga się kończy.
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BUDŻET

Faktyczne zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie ok. 
12,8 mln zł. To znaczy, że od objęcia przeze mnie funkcji wój-
ta 6 lat temu zadłużenie gminy zmniejszyło się o ok. 10 mln 
zł. To duży sukces. Priorytetem są projekty unijne, praktycz-
nie nie wykonujemy inwestycji bez dofinansowań z zewnątrz. 
Jesteśmy także najtańszym samorządem w powiecie kielec-
kim, czyli nasz urząd i urzędnicy najmniej „kosztują” właśnie 
naszych mieszkańców w przeliczeniu na osobę. Liczący 30 
pracowników Urząd Gminy Górno, służący ponad 14 tysiącom 
mieszkańców, świadczy o tym, że nie mamy zbędnego przero-
stu zatrudnienia. Za ciężką pracę na każdym stanowisku dzię-
kuję naszym urzędnikom. Szukamy dodatkowych wpływów do 
budżetu, aktualnie prowadzimy kampanię „Zaktualizuj swój ad-
res zamieszkania”, aby podatki z PIT płacone przez naszych 
mieszkańców trafiały do naszego budżetu. Nie sięgamy nad-
miernie do kieszeni podatników, mamy najtańszą wodę, śmie-
ci, niskie, niepodnoszone podatki.

SZKOŁY

Lider Edukacji, Laur Michała Anioła i inne wyróżnienia, 
medale, nagrody bardzo cieszą i świadczą o dobrej kondycji 
oświaty. Duża w tym zasługa Samorządowego Zespołu Ob-
sługi Szkół na czele z kierownik Barbarą Raczyńską. Obec-
nie realizowany jest projekt Erasmus+ (88 tys. euro), w którym 
nauczyciele i dyrektorzy wszystkich szkół w gminie wyjeżdża-
ją i czerpią wiedzę oraz doświadczenie ze szkół i akademii 
w Anglii, Hiszpanii i Włoszech. Ze względu na duże obciążenie 
pracą dyrektorów szkół i ich zastępców Rada Gminy podjęła 
decyzję o obniżeniu im pensum, nawet niektórym do 2 godzin 
nauczania tygodniowo. Słabszym dzieciom, ale nie tylko, słu-
ży coraz lepsza, ucząca tolerancji szkoła integracyjna w Lesz-
czynach. We wszystkich szkołach funkcjonują świetlice nawet 
w godz. od 6.30 do 16.30. Dwa przedszkola gminne w Cedzy-
nie i Radlinie oraz sześć punktów przedszkolnych zapewniają 
opiekę wszystkim przedszkolakom z gminy. Utworzone zespo-
ły szkolne są strzałem w dziesiątkę w obliczu nadchodzącej 
reformy. Poprawiamy wyniki poprzez m.in. dodatkowe zajęcia 
z przedmiotów egzaminacyjnych tzw. godziny wójtowe. Dzieci 

są żywione z naszych kuchni, od tego roku druga po Woli Ja-
chowej kuchnia w szkole w Bęczkowie świadczy usługi cate-
ringowe dla połowy szkół w gminie.

OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie gminne jednostki OSP mamy w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo-Gaśniczym. To ewenement i sukces w skali 
województwa. Ostatnio OSP Leszczyny spełniła wymagania 
KSRG. Staramy się dbać o dobry sprzęt, szkolenia itp. W Gór-
nie i Woli Jachowej działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
dziewcząt i chłopców. To cieszy. Dbamy o wyjazdy młodzieży 
na obozy szkoleniowe. Wprowadziliśmy regulację wynagro-
dzeń dla strażaków za godziny wyjazdów do akcji i na szko-
lenia. Na początku kadencji została oddana do użytku nowa 
strażnica w Górnie i zakupiony nowy ciężki wóz dla tej jed-
nostki. Również pozostałe jednostki OSP mają nowe remizy 
i garaże. Obecnie, decyzją Zarządu Gminnego OSP, złożyli-
śmy do marszałka województwa Adama Jarubasa wniosek 
na ciężki samochód dla Woli Jachowej. Napisaliśmy dobry 
projekt i pomimo dużej konkurencji gmin dostaliśmy ogromne 
dofinansowanie - 75%. Bezpieczeństwo to także komunikacja 
publiczna. Nowa linia miejska 41 oraz 43 i 47 docierają do naj-
dalszych zakątków gminy. Staramy się dbać o wszystkich, nie 
tylko o duże miejscowości w centrum.

OBSZAR OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ

Funkcjonują dwa ośrodki zdrowia w Górnie i w Radlinie, 
w których leczy ośmiu lekarzy. Jest kilka specjalizacji. Przyj-
mowani są licznie pacjenci, także z sąsiednich gmin. Cięż-
ką pracę pokazują statystyki. Ośrodki są po remontach, do-
posażone w nowy sprzęt, np. USG czy karetkę. Staramy się 
dbać o cały personel medyczny, co ważne w obecnej sytuacji 
w służbie zdrowia. Na pochwałę zasługuje dobre zarządzanie 
przez dyrektor Alfredę Zawieruchę-Rubak. Ostatnio wszy-
scy pracownicy w ośrodkach otrzymali zasłużone podwyżki. 
Sprawdza się formuła publicznego ZOZ i, nauczeni doświad-
czeniem innych, nie mamy w planach prywatyzacji. Aktualnie 
stowarzyszenie z Radlina wraz z GOPS i Bankiem Żywności 
z Kielc kontynuuje duży projekt paczek żywnościowych dla 
800 mieszkańców gminy. Wraz z GOPS napisaliśmy projekt 
i zostaliśmy, jako jedyni z województwa, uhonorowani w Krako-
wie statuetką Gmina Równych Szans. Cieszy, że w Krakowie 
doceniono działania dobroci, których w projekcie przedstawi-
liśmy wiele. W Woli Jachowej od 4 lat funkcjonuje rehabilita-
cja, a osoby niepełnosprawne z kilku gmin mogą przebywać 
w Środowiskowym Domu Samopomocy. Często w gminie 
przeprowadzane są badania cytomammograficzne. W szko-
łach we współpracy z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego od dwóch lat prowadzone 
są bezpłatne, nieinwazyjne badania w kierunku prawidłowej 
budowy ciała u dzieci. Od dwóch lat funkcjonuje w gminie gru-
pa AA „Łysica”. Organizujemy zbiórki krwi i drugi rok z rzędu 
gmina Górno zbiera najwięcej w powiecie kieleckim tego bez-
cennego leku. W Krajnie powstał Klub Seniora i mamy nadzie-
ję, że będzie działał, a organizatorzy nie stracą zapału.

KULTURA, TRADYCJA I WARTOŚCI

6 lat temu w gminie nie było nawet jednej świetlicy wiej-
skiej, a jedyne wówczas Koło Gospodyń w Woli Jachowej nie 

Gmina Górno - mocna w każdym obszarze życia
Bardzo ważny jest zrównoważony rozwój gminy. Wypracowaliśmy mocne obszary, tzw. filary życia w gminie, na przykład obszar opieki zdrowotnej i społecznej, obszar oświaty, 
obszar bezpieczeństwa czy kultury. Nie zaniedbujemy żadnych z nich kosztem innych. Oczywiście nic nie przychodzi bez wkładu ciężkiej pracy.

Lider Edukacji - gala w podwarszawskim Wilanowie.
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miało nawet strojów ludowych i spotykało się w prywatnych 
domach. Obecnie mamy siedem KGW, również w Skorzeszy-
cach, Górnie Parcelach, Krajnie, Radlinie, Leszczynach i naj-
nowsze „Ekobabki” w Cedzynie oraz jedyne w województwie 
Gminne Koło Gospodarzy. Wszystkie prezentują się wyśmie-
nicie. Od 4 lat istnieje Gminny Ośrodek Kultury, a powstająca 
w nim (marzenie wójta) Orkiestra Dęta ma debiutować w drugi 
dzień świąt Bożego Narodzenia w kościele pw. św. Wawrzyń-
ca w Górnie. Sprzęt dla orkiestry pozyskany został przez GOK 
z projektów unijnych. Naukę gry prowadzi profesjonalny ka-
pelmistrz. Również w GOK prowadzony jest dziecięcy zespół 
ludowy Górne Nutki, który uczy profesjonalny trener i choreo-
grafka oraz przy GOK Zespół Dziecięcy. Choć w GOK-u mamy 
niespełna trzy etaty, to prowadzonych jest bardzo wiele zajęć 
dla dzieci (zespoły, klub szachowy), dla przedsiębiorców, ko-
ordynacja KGW itp. Pisanych jest wiele projektów unijnych. 
Duży nacisk kładziony jest na rozwój przedsiębiorczości. Ten 
nieliczny, ale efektywny zespół pracowników GOK okazuje się 
gminie bardzo pomocny, co trzeba docenić. Ponadto w gminie 
działają znane zespoły ludowe Górnianecki, Bęczkowianie, et-
nograficzny Niwa, teatr Górnolotni. Powstają stowarzyszenia, 
nowe grupy chóralne i inne inicjatywy. Jako duży sukces moż-
na zaliczyć to, że nie tylko w centrum, ale w wielu miejscowo-
ściach odbywają się festyny rodzinne, parafialne, dni pieroga, 
ziemniaka czy dożynki. Stworzyliśmy ku temu odpowiednie 
warunki, tj. domy kultury i świetlice w Górnie, Krajnie, Radlinie, 
Woli Jachowej, Leszczynach, Bęczkowie. To dla nas ważne, 
żeby na miejscu, w każdej wsi aktywni mieszkańcy mieli u sie-
bie warunki do wszelkich inicjatyw, a nie jedynie w szkołach. 
Złośliwi twierdzą, że ten obszar to głównie zabawa, występy 
i kulinaria. Nic bardziej mylnego, gdyż dzięki tym, którzy bez-
interesownie działają i organizują się, ludzie się spotykają, 
przekazują wartości młodszym pokoleniom, kultywują tradycję 
i kulturę. Bardzo cenię aktywnych społecznie ludzi i dziękuję 
im za to. Cenimy sobie także współpracę i chcemy wspierać 
wszystkie pięć parafii na terenie gminy.

INWESTYCJE I INFRASTRUKTURA

Atutem gminy jest dobra komunikacja ze stolicą regionu 

Kielcami. Należymy do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
z gminami podkieleckimi, ale także innymi spełniającymi wa-
runki, a nie sąsiadującymi z Kielcami, tj. Chęcinami, Chmiel-
nikiem i Strawczynem. W ramach KOF występujemy z szere-
giem projektów unijnych w wielu dziedzinach. Ciągle rozwijamy 
sieć dróg w gminie, korzystając z dofinansowań. Jesteśmy 
w czołówce gmin pod względem ilości pozwoleń na budowę. 
Czekamy na aktualizację KPOŚK i będziemy starać się o środ-
ki unijne z RPO na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
pozostałej części gminy. Po stronie gminy mamy już wszyst-
ko dopięte, tj. projekt z pozwoleniem na budowę, uzgodnienia 
środowiskowe, badania geologiczne, wykupiony teren, zabez-
pieczony wkład własny, spełnione warunki ilości LRM. Ośro-
dek SABAT KRAJNO z restauracją sprawdza się jako prywat-
na wspaniała, całoroczna inwestycja i przyciąga turystów do 
powstających ciągle gospodarstw agroturystycznych, dając 
okolicznym mieszkańcom dochód. W każdym z opisanych ob-
szarów, kluczowych dla godnego życia w gminie, przytoczyłem 
wiele przykładów inicjatyw. Praktycznie na wszystkie sięgamy 
po środki zewnętrzne. Wymaga to od nas wszystkich ciężkiej 
pracy i poświęcenia na rzecz Małej Ojczyzny, ale tylko w ten 
sposób możemy osiągnąć sukces.

Cieniem na kadencji kładą się ciągłe śledztwa, postępo-
wania, kontrole, przesłuchania oraz próba wygaszenia przez 
komisarza mandatu wójta. Przykro też, że przez jednego rad-
nego, powołującego się na swoje wpływy, gmina ponosi wy-
mierne straty. Musimy się ciągle bronić.

Dzięki dobrej współpracy z większością radnych i sołtysów 
możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Za tę pracę na 
rzecz gminy serdecznie im dziękuję. Jednak najbardziej chyba 
cieszy, że w ostatnim roku to właśnie w naszej gminie urodzi-
ło się najwięcej dzieci, choć moja żona Marta doradziła mi, 
żebym w tym przypadku nie chwalił się, że to moja zasługa 
- żartuje wójt.

Korzystając z okazji, pragnę złożyć wszystkim mieszkań-
com gminy Górno najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spo-
kojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych 
w atmosferze rodzinnego szczęścia. Zaś Nowy 2017 Rok przy-
niesie spełnienie marzeń i realizację wszelkich planów zarów-
no osobistych, jak i zawodowych - mówi wójt Łysak.

źródło „Echo Dnia”

Gmina Górno - mocna w każdym obszarze życia
Bardzo ważny jest zrównoważony rozwój gminy. Wypracowaliśmy mocne obszary, tzw. filary życia w gminie, na przykład obszar opieki zdrowotnej i społecznej, obszar oświaty, 
obszar bezpieczeństwa czy kultury. Nie zaniedbujemy żadnych z nich kosztem innych. Oczywiście nic nie przychodzi bez wkładu ciężkiej pracy.

Budynek GOK i OSP w Górnie.

Miniatura Bazyliki św. Piotra w Krajnie.
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Takiej frekwencji nie spodziewali 
się nawet sami organizatorzy. 

Podczas przesłuchań I Gminnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek pojawi-
ło się ponad dwieście osób.

W sobotę 10 grudnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górnie odbyły się 
przesłuchania do I Gminnego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek. Wzięło w nich udział 
ponad 200 osób w sześciu kategoriach 
wiekowych:

1. Soliści 4-6 lat

2. Soliści 7-9
3. Soliści 10-12
4. Soliści gimnazjum i szkoły ponad-

gimnazjale
5. Zespoły wokalne dziecięco-mło-

dzieżowe
6. Zespoły wokalne dorośli.
Komisja konkursowa wytypowała trzy 

miejsca w każdej kategorii. Koncert ga-
lowy oraz wręczenie nagród połączony 
z występem Gminnej Orkiestry Dętej od-
będzie się 6 stycznia o godzinie 16.00 

w nowym kościele parafialnym pw. św. 
Jana z Dukli w Bęczkowie. Organizato-
rzy zapraszają na koncert uczestników 
przeglądu oraz mieszkańców.

I Gminny Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek organizują: Stowarzyszenie św. 
Jana z Dukli w Bęczkowie, Zespół Szkół 
w Bęczkowie oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Górnie.

Patronat honorowy nad imprezą objął 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak.

Zapraszamy na koncert galowy. 

Cała gmina chce śpiewać 
kolędy i pastorałki

Laur Wolontariatu dla uczniów z Krajna
5 grudnia 2016 roku w Zespo-

le Państwowych Szkół Mu-
zycznych im. Ludomira Różyckiego 
w Kielcach po raz XI Regionalne Cen-
trum Wolontariatu w Kielcach oraz 
Diecezjalne Centrum Wolontariatu 
przyznało nagrodę Laur Wolonta-
riatu. W tym roku wśród nagrodzo-
nych znalazło się działające w szkole 
w Krajnie, Szkolne Koło Caritas. Do 
konkursu zgłoszono 29 osób indywi-
dualnych i grup wolontaryjnych.

Nasze Szkolne Koło Caritas, prowa-
dzone przez panią Joannę Januchtę, 
swoją działalność rozpoczęło 1 września 
2003 r. Od tamtego czasu służy pomocą 
chorym, cierpiącym i potrzebującym oraz 
braciom z krajów misyjnych. Koło stara 
się być „oczyma, które dostrzegają cier-
piącego brata, nogami, które biegną  mu 
na spotkanie oraz dłońmi, które niosą 
pomoc”. To wsparcie odbywa się w róż-
norodny sposób i ogarnia wszystkich, któ-
rzy tego potrzebują. Celem koła jest rów-
nież wychowywanie swoich członków do 
otwartości na drugiego człowieka. W re-
alizacji tego celu przyświecają mu słowa  
Ojca Świętego Jana Pawła II:

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, 
a nie tylko więcej miał; (...) umiał bardziej 
być nie tylko  z drugimi, ale i dla drugich”.         

Koło wspomaga potrzebujące dzieci 
z domów dziecka i ośrodków opiekuńczo 
- wychowawczych.

Członkowie koła brali udział  
w akcjach charytatywnych organizowa-
nych przez władze i społeczność  gmi-
ny Górno. Brało udział w ogólnopolskich 
akcjach organizowanych przez Caritas, 
- wspiera także dzieci będące pod opieką 

różnych fundacji.
Każdego dnia drobnymi kroczkami 

staramy się iść na spotkanie z braćmi 
w potrzebie. Reagować na problemy  
tych, którzy znaleźli się teraz i tu  w trud-
nej sytuacji życiowej, zdrowotnej, mate-
rialnej. Największym naszym sukcesem 
jest pomoc niesiona innym, ale również 
ogromne zaangażowanie całej naszej 
społeczności - członków Szkolnego Koła 
Caritas, rodziców, nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły.

Schola z Bęczkowa podczas przesłuchania.

Laur Wolontariatu otrzymało Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół w Krajnie.

Grupa wokalna z GOK wystąpiła w mikołajkowych strojach.
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Filharmonia w Górnie

W środę 7 grudnia panie z kół gospodyń wiejskich z terenu 
całego powiatu kieleckiego spotkały się z okazji 150. roczni-
cy powstania kół w Polsce. Uroczystość zorganizowana przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach odbyła się w Zespole Szkół 
Podstawowych w Nowinach, a jej wyjątkowy charakter pod-
kreśliły odznaczenia dla przedstawicielek wszystkich 19 gmin 
powiatu. 

Z gminy Górno były to: Barbara Forma – przewodnicząca 
KGW Radlinianki oraz Barbara Kundera – przewodnicząca 
KGW Leszczyny. Obie panie zostały odznaczone za ich spo-
łeczną działalność na wielu płaszczyznach na terenie swoich 
miejscowości. W spotkaniu udział wzięła delegacja z gminy 
Górno z wójtem gminy - Przemysławem Łysakiem, kierownik 
GOK - Iwoną Kucharską oraz przedstawicielkami Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Leszczyn i Radlina. W uroczystości zorgani-
zowanej przez starostę powiatu kieleckiego Michała Godow-
skiego wzięli również udział Piotr Żołądek - członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, Zenon Janus - wicestarosta 
kielecki oraz Marek Kwiecień i Józef Szczepańczyk - członko-
wie Zarządu Powiatu w Kielcach, Jan Cedro - przewodniczący 
Rady Powiatu.

150-lecie KGW w powiecie

4 grudnia, w niedzielne popołu-
dnie Gminny Ośrodek Kultury 

miał wielki zaszczyt i przyjemność 
gościć muzyków z Filharmonii Świę-
tokrzyskiej. 

Koncert pt. ”Uwięzieni na statku pi-
rackim” wykonany został przez Święto-
krzyski Kwartet Puzonowy, całość po-
prowadziła Agnieszka Nowak - Zagóra. 

Koncert został dofinansowany ze środ-
ków ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego w ramach projektu „FILHAR-
MONIA OT!WARTA”. Podczas koncertu 
najmłodsi mogli rozwiązywać muzyczne 
zagadki, wyklaskiwać schematy rytmicz-
ne, próbować wydobyć dźwięk z instru-
mentu.

Przed koncertem odbyły się warsz-

taty, podczas których dzieci wspólnie 
z animatorami wykonały chusty pirackie 
i opaski, a następnie własnoręcznie je 
pomalowały. 

Koncert został zorganizowany przez 
Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach 
przy współpracy z wójtem gminy Górno, 
Przemysławem Łysakiem oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Górnie. 

W GOK w Górnie wystąpił kwartet puzonowy.

Panie z kół z gminy Górno ze starostą Michałem Godowskim. Na 
pierwszym planie odznaczone Barbara Forma i Barbara Kundera.

GMINA GÓRNO/ZESPÓŁ SZKÓŁ W BĘCZKOWIE
TYTUŁ PROJEKTU

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU
PODDZIAŁANIE 8.3.4. RPOWŚ 

ROZWÓJ SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO 
W BUDOWANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Bęczkowie przez 21 mie-
sięcy tj. od 01.09.2016r. do 31.07.2018r. Celem projektu jest budowanie  
i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

1. Realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno- 
pedagogicznego.  

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w za-
kresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształ-
towaniu i rozwijaniu u uczniów  kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, 
pracy zespołowej).

3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły niezbędnej do realizacji progra-
mów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczo-
wych (zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu audiowizualnego do 
pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, matema-
tycznej i językowej).

Na początku realizacji projektu wsparciem zostaną objęci nauczyciele, tak aby 
wzbogaceni o nowe umiejętności oraz wyposażeni w nowy sprzęt mogli sku-
tecznie przekazać uczniom wiedzę. Zaplanowano dla nich cykl szkoleń

1. Jak dobrze uczyć z wykorzystaniem TIK - nowoczesne metody nauczania.
2. Metody audiowizualne i media w nauczaniu języków obcych.
3. Wykorzystanie doświadczeń,  eksperymentów   i metod aktywizujących 
w nauczaniu.
Projektem zostaną objęci wszyscy uczniowie gimnazjum którzy otrzymają 
następujące formy wsparcia: 
1. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne - 150 godzin.
2. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze - 286 godz.
3. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe - 150 godz. 

W ramach projektu zaplanowane są dwa wyjazdy na eksperymentalne zaję-
cia warsztatowe w Centrum Energetycznym przy Kieleckim  Parku Techno-
logicznym (tematyka: zapotrzebowanie na energię, źródła i wykorzystanie 
energii we współczesnym świecie, budowa obwodów elektrycznych) oraz 
do Centrum Leonardo da Vinci.

Przed koncertem dzieci wykonały chusty pirackie.
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Nie chcesz płacić wysokich rachun-
ków za energię elektryczną lub opał, 
a przy okazji zadbać o środowisko na-
turalne? Gmina Górno przygotowuje się 
do pozyskania z RPO dofinansowania dla 
mieszkańców na budowę odnawialnych 
źródeł energii. Dzięki temu mamy szan-
sę stać się właścicielami instalacji solar-
nych, fotowoltaicznych lub pomp ciepła 
za ok. 1/4 ich wartości rynkowej. Trzeba 
się jednak spieszyć i złożyć dokumenty 
w Urzędzie Gminy Górno do 30 grudnia.

Od 12 grudnia w poszczególnych miej-
scowościach odbywały się spotkania 
z mieszkańcami, podczas których można 
było się dowiedzieć wszystkiego na temat 
proponowanych instalacji, zasad ich działa-
nia i przede wszystkim korzyści, jakie nie-
sie za sobą ich posiadanie.

Na terenie gminy rozwieszonych zostało 
także sto plakatów informujących o progra-
mie oraz spotkaniach informacyjnych.

Program zakłada dofinansowania do: 
- montażu solarów wykorzystujących pro-
mienie słoneczne do ogrzania ciepłej wody 
użytkowej,

- montażu paneli słonecznych produku-
jących energię elektryczną z promieni sło-
necznych,

- montażu pompy ciepła do ogrzewania 
domów.

Wartość takich instalacji to wydatek od 
10 do nawet 50 tysięcy złotych. Jeśli gmi-
na uzyska dofinansowanie, będziemy mogli 

takie instalacje kupić za 30, a być może na-
wet 20 procent ich wartości.

Wybierając zatem instalację solarną 
o wartości 10 tysięcy złotych zapłacimy za 
nią 2-3 tysięcy złotych.

Osoby, które chciałyby skorzystać z do-
finansowania, muszą do 30 grudnia dostar-
czyć stosowne dokumenty do Urzędu Gmi-
ny Górno. To ankieta oraz umowa. Oba 
dokumenty można pobrać ze strony inter-
netowej www.gorno.pl lub uzyskać w Urzę-
dzie Gminy - w sekretariacie lub pokoju 13 
oraz 17. Liczba osób mogących skorzystać 

z dofinansowania jest ograniczona, dlatego 
warto się pospieszyć. 

- Gmina składa projekt, przez pięć lat 
odpowiada za instalację. Każdemu z bu-
dżetu gminy dołożymy ekstra minimum 1 
tys. zł oprócz dotacji unijnej. Takiej szansy 
dotąd nie było i może się nie powtórzyć. 
Zachęcam do jej wykorzystania. Bardzo 
dziękuję proboszczom z Leszczyn, Krajna, 
Bęczkowa i Górna za ogłoszenie tej dobrej 
inicjatywy, gdyż na zebraniach w tych miej-
scowościach frekwencjach była największa 
- mówi wójt Przemysław Łysak.

Energia i ciepło z nieba  
- warto skorzystać

Morsy w zalewie w Cedzynie
Morsy od ponad miesiąca zażywają kąpieli w zalewie 

w Cedzynie. Kilkunastoosobowa grupa mieszkańców 
gminy, miłośników lodowatej wody spotyka się co niedziela 
nad zbiornikiem nieopodal klubu Horn.

Bartłomiej Znojek, mieszkaniec Cedzyny, od dwóch lat jest 
morsem. Początkowo jeździł wraz z członkami kieleckiego stowa-
rzyszenia nad wodę w Morawicy, ale jak sam twierdzi, męczyły go 
dojazdy. - Jechać pół godziny w jedną stronę po to, by kilka minut 
pobyć w wodzie i potem znów pół godziny wracać do domu - mówi. 
Dlatego postanowił wraz ze znajomymi, że będą zażywać kąpieli 
w Cedzynie. Od początku tegorocznego sezonu (nieformalną datą 
jest 11 listopada) co niedziela o godzinie 10.30 spotykają się obok 
klubu żeglarskiego Horn. Nasz rozmówca zachęca wszystkich do 
kąpieli w lodowatej wodzie. Jak sam twierdzi, warto.

- Odkąd zostałem morsem, czyli od ponad dwóch lat, ani 
razu nie zachorowałem, nie miałem nawet kataru. Osoby, które 
chciałyby przystąpić do nas, wystarczy, że przyjdą w niedzielę 
o godz. 10.30 nad zalew w Cedzynie obok klubu Horn - mówi 
Znojek. Zastrzega jednak, że każdy kąpie się na własną odpo-
wiedzialność i każdy powinien wcześniej zastanowić się, czy nie 
ma przeciwwskazań do morsowania. Jakich? - Nie można mieć 
chorób związanych z sercem, nie wolno dzień przed kąpielą spo-
żywać alkoholu, podobnie w czasie kąpieli i po niej - informuje 
Bartłomiej Znojek. Nie ma za to żadnych ograniczeń wiekowych. 

Widziałem wśród morsów emerytów, a nawet rodziców z 4-5-let-
nimi dziećmi - informuje nasz rozmówca. Lodowata kąpiel oprócz 
zdrowia daje coś jeszcze. - Po wyjściu z wody, kiedy wychłodzony 
organizm wraca do właściwej temperatury, człowiek dostaje takiej 
energii, że aż trudno ją opisać - mówi Bartłomiej Znojek.

Obserwujący kąpiących się, w ostatnią niedzielę wicewójt Gór-
na Czesław Pytel, widząc radość i zadowolenie morsów stwier-
dził: - Warto spróbować swoich sił i chyba rozpocznę przygotowa-
nia do takich kąpieli. 

NAWET DO


