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GŁOS GÓRNA

Budują kościół
oraz wspólnotę

Naleśniki gryczane z wołowiną 
przyrządzone przez Koło Go-

spodyń Wiejskich z Woli Jachowej 
według przepisu Barbary Grzesik 
zostały uznane za najlepszą potrawę 
powiatu kieleckiego. 

Decyzja jurorów VIII Konkursu na Naj-
smaczniejszą Tradycyjną Potrawę Po-
wiatu Kieleckiego sprawiła ogromną ra-
dość paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Jachowej. Barbara Grzesik, au-
torka przepisu, według którego powstała 
zwycięska potrawa, zdradziła nam prze-
pis na najlepsze w powiecie kieleckim 
naleśniki. Czytaj na stronie 7

Dożynki rozpoczną się o godz. 
11 Mszą Świętą w kościele 

w Górnie. Po Eucharystii korowód 
przemaszeruje na pobliski stadion. 

Tu starostowie dożynek przekażą 
wójtowi gminy Przemysławowi Łysakowi 
chleb z tegorocznych plonów z proś-
bą, by sprawiedliwie go dzielił między 
mieszkańców. O godz. 13 rozpocznie 
się prezentacja wieńców, a chwilę póź-
niej jurorzy wybiorą ten najładniejszy. 
O godzinie 14 rozpocznie się część 
artystyczna. Na scenie wystąpią: Ze-
spół Pieśni i Tańca Bęczkowianie oraz 
Zespół Śpiewaczy Górnianecki. Po raz 
pierwszy na dożynkach wystąpią Górne 
Nutki - ludowy zespół dziecięcy działa-
jący przy Zespole Szkół w Górnie. Od-
będzie się też zbiórka krwi, do udziału 

w której zachęcamy. Podczas dożynek 
swoje umiejętności zaprezentują także 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich działa-
jących na terenie naszej gminy.

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci będzie  
występ Ewy Lubacz, aktorki Teatrzyku 
Kubuś. O dobre humory zadbają kaba-
rety. W dożynkach weźmie też udział 
delegacja z zaprzyjaźnionego Górna na 
Podkarpaciu. Na tych, którzy zgłodnieją, 
czekać będą stoiska gastronomiczne, na 
których serwowane będą potrawy z gril-
la oraz różnego rodzaju napoje.

Dzieci ucieszy zapewnie fakt, że na 
boisku w Górnie w czasie dożynek poja-
wią się karuzele i dmuchane zjeżdżalnie.

O godzinie 19.30 rozpocznie się dy-
skoteka. Do tańca przygrywać będzie 
zespół Cover z Krajna. Zapraszamy.

Najlepsze danie 
w powiecie

Bezpłatne  
kolonie
34 uczniów z potrzebujących ro-

dzin pojedzie do Zakopanego 
na letnie kolonie sfinansowane przez 
gminę Górno. Kolejnych 11 uczniów 
spędzi wakacje w Niedzicy, a za ich 
pobyt dzięki staraniom wójta zapłaci 
świętokrzyski kurator oświaty.

To już tradycja w naszej gminie. Co 
roku kilkudziesięciu uczniów wyjeżdża 
na letni wypoczynek sfinansowany przez 
gminę w ramach funduszu przeciwalko-
holowego. Tak będzie również w sierpniu 
tego roku, kiedy to do Zakopanego wyje-
dzie 34 uczniów. Pieczę nad nimi sprawo-
wać będą pedagodzy ze Stowarzyszenia 
Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach,  
z którym specjalne porozumienie w tej 
sprawie zawarł wójt Przemysław Łysak.

Dodatkowo, dzięki staraniom wójta, 
świętokrzyski kurator oświaty sfinansuje 
letni wypoczynek dla kolejnych 11 ucz-
niów z naszej gminy. Wypoczywać będą 
w Niedzicy nad Zalewem Czorsztyńskim. 

- Wszyscy wiemy jak ważny jest wypo-
czynek dla uczniów. Mamy świadomość, 
że nie wszyscy, z różnych powodów, mogą 
wyjechać na wymarzone wakacje. Dlatego 
staramy się zorganizować kolnie dla mak-
symalnie dużej liczby naszych uczniów – 
mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Gminne dożynki już 23 sierpnia

Wiara czyni cuda. Przekonali się 
o tym organizatorzy festynu, 

podczas którego zbierane były datki na 
budowę kościoła w Bęczkowie. 

W imprezie wzięło udział ponad tysiąc 
osób, a suma ofiar przerosła oczekiwania 
organizatorów.

Czytaj na stronie 4
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STRZEŻ SIĘ PRZED „DOPALACZAMI”

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków 
zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły 
osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzega-
my, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu 
uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefo-
niczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele.

GĘSTO ZALUDNIONA NASZA GMINA
W gminie Górno na jednym kilometrze kwadratowym 

mieszka 167 osób. Pod tym względem plasujemy się z Sit-
kówką-Nowiny na czołowej pozycji w powiecie kieleckim. 
Takie dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

Najwięcej ludzi na jednym kilometrze kwadratowym 
mieszka w podwarszawskim Legionowie - 4008. Najmniej 
w gminie Lutowiska - 4 osoby. Jak wygląda sytuacja w po-
wiecie kieleckim?

Pod względem gęstości zaludnienia pierwsze miejsce 
zajmuje tu Sitkówka-Nowiny, gdzie na jednym kilome-
trze mieszka 168 osób. Gmina Górno plasuje się pod tym 
względem na drugim miejscu - 167 osób. Kolejne miejsca 
zajmują: Piekoszów - 158, Miedziana Góra - 157, Masłów 
- 123, Strawczyn - 122, Chęciny - 118, Bieliny - 115, Nowa 
Słupia - 112, Morawica - 111, Zagnańsk - 104, Mniów - 98, 
Chmielnik - 81, Bodzentyn - 83, Daleszyce - 70, Łagów - 61, 
Łopuszno - 51, Pierzchnica - 46, Raków - 30.

CHCESZ PIENIĄDZE Z UNII? - PRZYJDŹ
20 sierpnia w GOK w Górnie odbędzie się szkolenie or-

ganizowane przez Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej 
Góry. Jego celem będzie tworzenie nowej lokalnej strategii 
rozwoju, możliwości pozyskania środków w ramach Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej 
perspektywie 2014-2020.

Na szkolenie zapraszamy mieszkańców, przedstawicie-
li stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, pracowników 
samorządowych, przedsiębiorców, rolników i wszystkich 
tych, którzy chcą ubiegać się w najbliższych latach o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 12 (dla przedsiębior-
ców o godz. 16) w budynku GOK w Górnie.

/AP/

W gminie Górno kolejny rok trwa realizacja wieloletnie-
go programu pn. „Pomoc państwa w zakresie doży-

wiania”. Regularne wsparcie dla najuboższych rodzin z te-
renu Gminy Górno odbywa się systematycznie od kilku lat. 

Zgodnie z podpisaną przez wójta gminy Górno umową dotacji 
zawartą pomiędzy wojewodą świętokrzyskim a gminą Górno pro-
gnozowany koszt realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” w 2015 r. wyniesie ogółem 771 058,00 zł. 
Przewidywana wysokość dotacji osiągnie 462 635,00 zł, zaś udział 
środków własnych z budżetu gminy 308 423,00 zł. 

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym  określo-
nych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). W ramach 
programu realizowane są działania mające na celu ograniczenie 
zjawiska niedożywienia osób z rodzin o niskich dochodach, znajdu-
jących się w trudnej sytuacji finansowej oraz poprawę poziomu ich 
życia. Program pomocy w dożywianiu realizowany jest przy udziale 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie oraz placówek 
oświatowych i instytucji z terenu gminy Górno, posiadających bazę 
żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania posiłków. 

Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby/
rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym 
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecz-
nej, tj. 813,00 zł osoby samotnie gospodarującej oraz 684,00 zł na 
osobę w rodzinie. Aby otrzymać przewidzianą programem pomoc, 
należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie po przepro-
wadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, mającego na celu 
ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej oraz majątkowej, nastąpi 
rozpatrzenie złożonego wniosku.

Podstawową formą pomocy realizowaną w ramach programu 
przez Gminę Górno jest zapewnienie uczniom jednego gorącego 
posiłku w ciągu dnia, kształtując tym samym właściwe nawyki żywie-
niowe oraz wpływając na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży. 
Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach na terenie gminy. Pomo-
cą objęci są także uczestnicy terapii zajęciowej w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Woli Jachowej. Tylko w bieżącym roku z tej 
formy pomocy skorzystało 549 osób (w tym 539 uczniów). Wsparcie  
w ramach programu otrzymują także osoby dorosłe będące w trud-
nej sytuacji finansowej w postaci świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności. Od stycznia tutejszy ośrodek pomocy społecz-
nej przyznał takie świadczenia pieniężne 1267 osobom.    /GOPS/

Pieniądze na 
dożywianie
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19 lipca w Leszczynach odbyły 
się uroczystości upamiętnia-

jące potyczkę żołnierzy Armii Kra-
jowej „Wybranieccy” z hitlerowcami 
w 1943 roku. Ich organizatorem byli 
proboszcz parafii w Leszczynach 
i Stowarzyszenie Święty Jacek.

Przypomnijmy; decyzję o budowie 
pomnika podjęła Rada Gminy Górno 
w 2007 roku, uchwałą „w sprawie wznie-
sienia pomnika żołnierzy Armii Krajowej 

w miejscowości Leszczyny”.
Tego samego roku - 2007, z budżetu 

uchwalonego przez Radę Gminy Gór-
no przekazano pieniądze na wykonanie 
i montaż tablic na pomniku.

19 lipca w 72 rocznicę tragicznych 
wydarzeń w Leszczynach odbyły się 
uroczystości upamiętniające ten tragicz-
ny moment. Zorganizowali je proboszcz 
parafii Leszczyny oraz Stowarzyszenie 
Święty Jacek w Leszczynach.

33

Nowa kuchnia i stołówka
Sześćdziesiąt procent prac 

mamy już wykonanych. Na 
pewno wykonamy remont na czas 
- zapewniają pracownicy firmy Tom 
Bud remontującej blok żywieniowy 
w Zespole Szkół w Bęczkowie.

630 tysięcy złotych będzie koszto-
wała przebudowa i remont bloku żywie-
niowego w Zespole Szkół w Bęczkowie. 
Prace rozpoczęły się na początku waka-
cji i potrwać mają do końca sierpnia.

Plan prac przewiduje wykonanie no-
wych i poszerzenie części starych ot-
worów na drzwi, wymianę przewodów 
instalacyjnych, wymianę części stolarki 
okiennej i drzwiowej, wyburzenie części 
ścian działowych i wykonanie nowych, 
wykonanie nowej ściany oporowej wy-
dzielającej projektowane pomieszczenie 
na odpadki, wykonanie nowych posa-
dzek oraz okładzin ściennych z glazu-
ry, wykonanie sufitów podwieszanych 
w wybranych pomieszczeniach parteru 
oraz wykonanie nowych instalacji.

Tydzień temu odwiedziliśmy szkołę 
w Bęczkowie, by sprawdzić jak przebie-
gają roboty budowlane.

- 60 procent pracy już wykonaliśmy 
- mówi Grzegorz Pedrycz z firmy Tom 
Bud. Musimy jeszcze dokończyć wen-

tylację, wybudować schody zewnętrz-
ne, wyremontować łazienki i pomalować 
ściany - informuje nasz rozmówca, który 
zapewnia jednocześnie, że wszystko zo-
stanie wykonane na czas.

Po modernizacji bloku żywieniowe-
go w Bęczkowie będą gotowane posiłki 

nie tylko dla uczniów miejscowej szkoły, 
ale także dla uczniów z innych placówek 
oświatowych na terenie gminy.  - Dobrze 
że realizujemy tę inwestycję dla dzieci, 
ponieważ są takie potrzeby, a szkoła ma 
do tego odpowiednie warunki lokalowe - 
mówi wójt Łysak.

Trwa przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkół w Bęczkowie.

Rocznica potyczki. Pamiętamy Nowa linia 
autobusowa 
przez Wolę  
Jachową
Wkrótce łatwiej dojedziemy komu-

nikacją publiczną do Kielc oraz No-
wej Słupi.

Niebawem uruchomiona zostanie 
nowa linia autobusowa z Kielc do Nowej 
Słupi. - Trwają przygotowania do jej uru-
chomienia - mówi przedstawiciel MPK.

Pojazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji w Kielcach wykonywać 
będą kilka kursów dziennie na trasie 
Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - 
Wola Jachowa - Nowa Słupia.

O uruchomieniu linii zdecydowało 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
w Kielcach w uzgodnieniu z wójtem gmi-
ny Górno.

- To dobrze, że powstanie taka linia. 
Dojazd do Nowej Słupi jest możliwy pry-
watnymi busami, a te wiadomo jak jeż-
dżą. Podróżując autobusem człowiek 
ma pewność, że dotrze do celu na czas 
- stwierdza mieszkanka Górna.
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Wiara czyni cuda. Przekonali się 
o tym organizatorzy festynu, 

podczas którego zbierane były datki na 
budowę kościoła w Bęczkowie. W im-
prezie wzięło udział ponad tysiąc osób, 
a suma ofiar przerosła oczekiwania or-
ganizatorów. 

- Niezmiernie cieszymy się z ogrom-
nej liczby osób, które przybyły na festyn 
parafialny. Nie tylko z naszej gminy, ale 
z całego powiatu – mówi Grzegorz Kale-
ta, szef Stowarzyszenia Świętego Jana 
z Dukli w Bęczkowie, współorganizator 
imprezy, z której dochód zostanie prze-
znaczony na zakup okien do świątyni.

12 lipca w Bęczkowie zorganizowano fe-
styn parafialny pod hasłem „Budujemy koś-
ciół, budujemy wspólnotę”. Tego dnia po raz 
pierwszy odprawiona została msza święta 
w nowym kościele w Bęczkowie, którego 
budowa jeszcze nie została zakończona. 
Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław 
Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, 
a współkoncelebrował ks. Stanisław Zieliń-
ski, proboszcz parafii w Bęczkowie.

Po mszy nadeszła pora na zabawę. 
Część artystyczną rozpoczęły dzieci 
z punktu przedszkolnego w Bęczkowie. 
Dla zgromadzonych wystąpił także Zespół 

Pieśni i Tańca Bęczkowianie oraz schola 
parafialna. Gościnnie wystąpiły Górniane-
cki oraz Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 
z Sitkówki-Nowin.

Organizatorzy – proboszcz parafii 
w Bęczkowie i Stowarzyszenie Świętego 
Jana z Dukli, zadbali także o podniebienia 
uczestników festynu. Można było za „co 
łaska” zjeść kiełbasę z grilla i kosztować 
ciasta oraz inne wyroby przygotowane 
przez mieszkańców Bęczkowa.

W festynie uczestniczył wójt Przemy-
sław Łysak, sołtysi, radni oraz panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Leszczyn, Radlina, 
Górna, Woli Jachowej i Krajna. Przywie-
zione przez nie wyroby kulinarne dodatko-
wo uświetniły piknik.

Po południu mieszkańcy i zaproszeni 
goście mogli obejrzeć sztukę pt. „Św. Jan 
z Dukli”, według scenariusza Aleksandry 
Klusek w wykonaniu członków stowarzy-
szenia św. Jana z Dukli w Bęczkowie. Po 
przedstawieniu odbył się koncert zespo-
łu Kerygmat z Seminarium Duchowne-
go w Kielcach. Wieczorem zaś wszyscy 
chętni mogli tańczyć na boisku szkolnym, 
gdzie do tańca przygrywał zespół „Nie ma 
mocnych”.

Pieniądze zebrane podczas festynu po-

zwolą na zakup okien do nowo budowane-
go kościoła w Bęczkowie.

- Wszystkim sponsorom i osobom za-
angażowanym w organizację festynu dzię-
kujemy i zapraszamy za rok na kolejny 
festyn – mówi Grzegorz Kaleta, szef Sto-
warzyszenia św. Jana z Dukli.

Budują kościół i wspólnotę

Mieszkańcy obejrzeli spektakl o św. Janie z Dukli.Pierwszą mszę w nowym kościele celebrował ks. Stanisław Słowik.

Podczas festynu wszyscy świetnie się bawili.Na scenie nie mogło zabraknąć Bęczkowian.

Maluchy z chęcią malowały twarze.

Dzieci szalały na dmuchanej zjeżdżalni.
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Nie lada atrakcje przygotowali 
w tym roku pracownicy Gmin-

nego Ośrodka Kultury dla dzieci, któ-
re nie wyjechały na wakacyjny wypo-
czynek. 

Od początku lipca w Gminnym 
Ośrodku Kultury zarówno w Górnie, jak 
i w Krajnie-Parcelach odbywają się wa-
kacyjne zajęcia.

- Wiadomo, że nie wszyscy wyjeżdża-
ją na letni wypoczynek. Chcemy pomóc 
uczniom miło i bezpiecznie spędzić czas 
wakacji - mówi Iwona Kucharska, kie-
rownik Gminnego Ośrodka Kultury.

Uczniowie mogą brać udział w zaję-
ciach plastyczno-artystycznych, teatral-
nych, ale nie tylko.

- Prowadzimy naukę angielskiego 
w formie zabawy, a także zajęcia rucho-
we z elementami popularnej i lubianej 
ZUMBY - mówi kierownik Iwona Kuchar-
ska.

- W środy każde dziecko, które lubi 
śpiewać może zaprezentować swoje 
zdolności na zajęciach karaoke. Zajęcia 
te cieszą się dużym zainteresowaniem - 
informuje nasza rozmówczyni.

- Mnie najbardziej podoba się ZUM-
BA - słyszymy od dziewczynki, która 
zapewnia nas, że chętnie przychodzi do 
GOK. Zajęcia wakacyjne w Gminnym 
Ośrodku Kultury są bezpłatne (za wyjąt-
kiem ZUMBY - 5 zł/godz.), a korzystać 
z nich mogą mieszkańcy z terenu całej 
gminy. 

Więcej informacji na temat zajęć pod 
nr tel. 41-302-30-31.

Wakacje w GOK

Zajęcia ruchowe przed GOK w Krajnie.

Sporo radości daje dzieciom karaoke. Nauka angielskiego przez zabawę.

Sukces podopiecznych ŚDS w Woli Jachowej
Podopieczni Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Woli Jacho-
wej wygrali III Konkurs Tańca Osób Nie-
pełnosprawnych, który odbył się 15 lipca 
w Sandomierzu.

Organizatorem konkursu był Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Sandomierzu.

 Celem turnieju była społeczna integra-
cja osób niepełnosprawnych, przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu, zachęcanie 
uczestników do systematycznej pracy nad 
przezwyciężaniem własnych słabości.

W klasyfikacji generalnej pierwsze miej-
sce zajął Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Woli Jachowej, drugie ŚDS w Spiach, 
a trzecie miejsce ŚDS w Kielcach (przy ul. 
Miodowej).

- Jesteśmy dumni, zwłaszcza iż był to 
nasz debiut, a poziom był wysoki. Wło-
żyliśmy dużo pracy i wysiłku, aby występ 
w pełni odzwierciedlił nasz temperament 
i radosne, pozytywne podejście do życia - 
informują laureaci konkursu.

Gratulujemy.
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej tuż po odebraniu 
nagrody za zajęcie I miejsca.
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Kolejne drogi po remoncie

Laureaci konkursu z organizatorami.

Podsumowanie wojewódzkiego 
konkursu klubów 4H odbyło się 

w Bęczkowie. Reprezentacja naszej 
gminy co prawda nie znalazła miej-
sca na podium, ale jej zdjęcia i tak 
zasługują na wyróżnienie.

W konkursie wzięły udział 23 kluby 
4H z całego województwa świętokrzy-
skiego. Zadaniem każdej z drużyn było 

wykonanie dziesięciu fotografii nawiązu-
jących do hasła konkursu „W roli głów-
nej przyroda - krajobraz dobry i zły”.

Młodzież doskonale odczytała myśl 
przewodnią autorów konkursu. Pod-
czas rozstrzygnięcia, które odbyło się 
w Zespole Szkół w Bęczkowie, podzi-
wiać można było kilkaset zdjęć. Każdy 
klub uwiecznił w kadrze najpiękniejsze 

pejzaże swojej okolicy kontrastując je 
z najbardziej zeszpeconymi przez czło-
wieka miejscami.

Zdaniem jurorów najlepsze zdjęcia 
wykonali członkowie klubu 4H Ponidzie 
z Buska-Zdroju, drugie miejsce przyzna-
no Stadnickiej Woli, a trzecie członkom 
klubu z Sobkowa. 

/AP/

Krajobraz dobry i zły w obiektywie uczniów

Podczas otwarcia drogi w Krajnie Dworzysko. Wstęgę przecinają: Janina Grzegorczyk, Henryk Jaguś i Janina Barchan.

Zakończył się remont drogi Kraj-
no-Dworzysko. Wkrótce powsta-

ną kolejne drogi, na które gmina zdo-
była pieniądze z ministerstwa.

Droga w Krajnie Dworzysku powstała 
z dofinansowania rządowego na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Z kasy urzę-
du na ten cel wydano zaledwie 20 procent 
wartości inwestycji, pozostałą część za-
płaciło Ministerstwo Administracji i Cyfry-

zacji.
Na uroczyste przecięcie wstęgi zor-

ganizowane przez mieszkańców zapro-
szono wójta Przemysława Łysaka.

Dobra wiadomość jest taka, że gmina 
zdobyła kolejne dofinansowanie.

- Siódmego lipca otrzymaliśmy prome-
sę z ministerstwa (zapewnienie o przy-
znaniu dofinansowania - przypis red.) na 
kwotę 125 tysięcy złotych z Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji na remont drogi 
Bęczków Niwy oraz Bęczków Górka - in-
formuje wójt Przemysław Łysak.

- Dodatkowe 35 tysięcy złotych zdoby-
liśmy z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na budowę drogi 
dojazdowej do pól między Górnem Parcele 
i Krajnem Parcele - dodaje wójt Łysak.

Roboty mają być wykonane jeszcze 
w tym roku.

Zdjęcia uczniów z Bęczkowa.
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Naleśniki gryczane z wołowiną przy-
rządzone przez Koło Gospodyń 

Wiejskich z Woli Jachowej według prze-
pisu Barbary Grzesik zostały uznane za 
najlepszą potrawę powiatu kieleckiego. 

VIII Konkurs na Najsmaczniejszą Trady-
cyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego odbył się 
w Ciekotach. Towarzyszył mu XII Przegląd 
Kapel Ludowych Powiatu Kieleckiego, na 
którym naszą gminę reprezentował Zespół 
Pieśni i Tańca Bęczkowianie.

O zwycięstwo walczyło 17 potraw. Każda 
musiała zawierać wołowinę. Ich walory oce-
niało jury w składzie: Mirosław Ciołak - szef 
kuchni hotelu „Tęczowy Młyn”, starosta kie-
lecki Michał Godowski, przedstawicielka kie-
leckiego starostwa - Wioletta Krzyżanowska 
oraz Joanna Karwacka ze Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modlisze-
wicach.

Jurorzy uznali, że na miano najlepszej po-
trawy powiatu kieleckiego zasłużyły naleśni-
ki przyrządzone przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Woli Jachowej.

- Jesteśmy bardzo zadowolone z werdyk-
tu jurorów, tym bardziej, że nasze naleśniki 
pokonały 17 innych znakomitych potraw - 
mówi Barbara Grzesik, szefowa KGW w Woli 
Jachowej. 

Okazuje się, że zwycięska potrawa jest 
dziełem eksperymentu.

- Często eksperymentuję w kuchni, pró-
bując zrobić nową potrawę i tak właśnie po-
wstały te naleśniki. Koleżanki z koła spróbo-
wały ich i stwierdziły, że trzeba je wystawić 
do konkursu - informuje Barbara Grzesik. 
Jak widać miały rację.

/AP/

Naleśniki z Woli Jachowej 
najlepsze w powiecie

Panie z KGW w Woli Jachowej z wójtem Przemy-
sławem Łysakiem podczas konkursu w Ciekotach.

Składniki:
- naleśniki z mąki gryczanej 
- mięso wołowe mielone
- kasza gryczana
- czosnek 
- grzyby, np. Kurki
- przyprawy (papryka ostra, pieprz, sól)

- szparagi
- rozmaryn
Sos:
- cebula
- masło
- czosnek
- whisky

NALEŚNIKI GRYCZANE Z WOŁOWINĄ

Przygotowanie: 
Farsz: Obgotować kurki leśne i ugotować kaszę gryczaną. Wymieszać 

z mielonym mięsem wołowym i przysmażyć. Sos: drobno pokroić cebulę  
z czosnkiem i przysmażyć na maśle, gdy cebula się zrumieni, dodać whisky.

Najlepiej w powiecie śpiewa po angielsku
Julia Waglewska, uczennica 

Gimnazjum w Górnie wygrała 
III Powiatowy Konkurs Piosen-
ki Obcojęzycznej „Strawberry 
Song”.

12 czerwca 2015 roku już po raz 
trzeci w Centrum Tradycji, Turysty-
ki i Kultury Gór Świętokrzyskich 
w Bielinach odbył się III Powiato-
wy Konkurs Piosenki Obcojęzycz-
nej „Strawberry Song”, zorganizo-
wany przez Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Bielinach.

 Konkurs od początku cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem. 
Wzięło w nim udział 18 solistów i 5 
zespołów ze szkół gimnazjalnych 
powiatu kieleckiego.

Występy oceniało jury w skła-
dzie: - Michał Stachurski - muzyk, 
starszy instruktor w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach; Tomasz 
Kot - zawodowy muzyk, organizator 
wielu imprez artystycznych; Domi-
nika Skrzyniarz - wokalistka współ-
pracująca z takimi sławami, jak Na-
talia Kukulska, Piasek czy zespół 
Blue Cafe.

Jury musiało dokonać wyjątkowo 
trudnego wyboru. Ostatecznie po-
stanowiło przyznać pierwsze miej-
sce uczennicy II klasy Gimnazjum 
w Górnie, Julii Waglewskiej. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

/E.S./ /AP/Julia Waglewska podczas występu.
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Medale „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju” od ministra obro-

ny narodowej otrzymali mieszkańcy 
naszej gminy.

Medal „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”, to polskie odznaczenie wojsko-
we, nadawane przez ministra obrony 
narodowej.

Otrzymać je mogą rodzice, których 
co najmniej trzech synów służyło w Woj-
sku Polskim.

Janina Borycka z Krajna Zagórza 
oraz Helena i Wincenty Kobiec z Lesz-
czyn otrzymali srebrny medal. 

Marianna Sulej z Woli Jachowej zo-
stała odznaczona złotym medalem, bo-
wiem aż pięciu jej synów służyło w woj-
sku.

Odznaczonych w imieniu ministra 
udekorowali medalami ppłk Mirosław 
Smerdzyński, szef Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Kielcach wraz z Przemy-
sławem Łysakiem, wójtem gminy Gór-
no.

- Trzech moich synów odbyło zasad-
niczą służbę wojskową. Dwóch służyło 
przez dwa lata, a jeden przez półtora 
roku - mówi Janina Borycka z Krajna Za-
górza. Według niej, wojsko dla dorasta-
jącego chłopaka to dobra sprawa.

- Chłop bez wojska to jak żołnierz bez 

karabinu - stwierdza nasza rozmówczyni.
Wójt Przemysław Łysak gratulował 

odznaczonym zaznaczając, że dziś co-
raz rzadziej będą nadawane tego typu 
odznaczenia. Po pierwsze dlatego, że 
coraz mniej jest rodzin wielodzietnych, 
a z powodu zniesienia zasadniczej służ-

by wojskowej do armii nie trafia już tyle 
osób co kiedyś.

Po uroczystym udekorowaniu meda-
lami odznaczeni zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
pracowników Urzędu Gminy  Górno.

/AP/

Rodzice na medal

Janina Borycka (na pierwszym planie i Marianna Sulej z Woli Jachowej podczas  
dekorowania medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przez ppłk. Smerdzyńskiego.

Sukcesy naszych sołtysów
Stanisław Anioł, sołtys Leszczyn 

został wytypowany do repre-
zentowania naszej gminy w konkur-
sie na najlepszego sołtysa na Kie-
lecczyźnie. Z kolei Hanna Kmieć, 
sołtys Krajna Parceli zdobyła na-
grodę w konkursie zorganizowanym 
przez KRUS i Państwową Inspekcję 
Pracy.

W ostatnich dniach czerwca odbył 

się zjazd sołtysów w Wąchocku. Jak 
co roku stał się on okazją do wybrania 
najlepszego sołtysa w naszym woje-
wództwie. Gminę Górno w tych zma-
ganiach reprezentował Stanisław Anioł 
z Leszczyn, który został wytypowany do 
konkursu jednogłośną decyzją sołtysów 
gminy Górno.

Podczas zjazdu w Wąchocku odbył 
się także konkurs o bezpieczeństwie 

pracy na wsi, który zorganizowały Pań-
stwowa Inspekcja Pracy w Kielcach 
i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Kielcach. W gronie laurea-
tów konkursu znalazła się Hanna Kmieć, 
sołtys Krajna Parceli.

Do zarządu wojewódzkiego sołtysów 
po raz kolejny wybrano Janusza Bedna-
rza.

Gratulujemy naszym sołtysom.

Laureaci konkursu - druga od lewej Hanna Kmieć. Sołtysowi Aniołowi gratulował i nagrodę ufundował wójt Łysak.


