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GŁOS GÓRNA

Gościliśmy ponad pół  
tysiąca pielgrzymów

Ponad pół tysiąca pielgrzymów  
zmierzających na Światowe Dni 

Młodzieży w Krakowie przebywało 
w gminie Górno. Wyjeżdżając dziękowa-
li i chwalili nas za serdeczność, gościn-
ność oraz troskę, którą im okazaliśmy.

W parafiach na terenie naszej gminy 
przebywali pielgrzymi. Nie tylko z Eu-
ropy, ale także z Ameryki Południowej. 
Co robili w naszej gminie i jak nas będą 
wspominać?

Dobrze, że na końcu rankingu

Pamiątkowe zdjęcie wykonane podczas pożegnania pielgrzymów z Chile w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górnie.

Krajno żegnało 
proboszcza

Były łzy wzruszenia, wyrazy 
wdzięczności i życzenia błogo-

sławieństwa bożego na dalsze lata. Pa-
rafianie z Krajna pożegnali w niedzielę, 
24 lipca, swojego proboszcza - księdza 
Leszka Sztanderę, który odchodzi, by 
pełnić posługę kapłańską w Jędrzejo-
wie.

Echo Dnia, w ślad za „Wspól-
notą”, opublikowało niedawno 

ranking „Bogactwo samorządów”, 
który klasyfikuje gminy pod wzglę-
dem dochodów własnych. Gmina 
Górno uplasowała się na 16 pozycji 
(na 19 samorządów). Czy to powód 
do zmartwienia?

Ranking uwzględnia tylko dochody 
płynące w postaci subwencji rządo-
wych oraz wpływy z podatków i opłat 
lokalnych. Te drugie są w naszej gminie, 
w porównaniu z innymi samorządami, 
niewielkie.

- Mamy bardzo niskie podatki, jedne 
z najniższych w powiecie - mówi wójt 
Łysak. - Podobnie opłaty za wodę, od-
prowadzanie ścieków i odbieranie śmie-
ci - wymienia wójt Łysak. - Mamy niskie 

daniny, bo chcemy być przyjazną gminą 
dla swoich mieszkańców i nie obarcza-
my ich wysokimi opłatami. Dlatego nasz 
urząd znalazł się na końcu rankingu pod 
względem „bogactwa” - dodaje.

- Jesteśmy w ogólnopolskiej czołów-
ce samorządów, które wydają najmniej 
na administrację. Pozyskujemy ogromne 
pieniądze z Unii na inwestycje (nie są 
one uwzględniane w rankingu - przypis 
red.). Nasze szkoły kształcą na wysokim 
poziomie. Służby zdrowia zazdroszczą 
sąsiedzi. Straże pożarne są w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Kultura rozwija się wyśmienicie. To, że 
w tym konkretnym rankingu dochodów 
z danin zajmujemy końcowe pozycje, to 
dla mieszkańców powód do zadowolenia 
- stwierdza z uśmiechem wójt.

Czytaj na stronie 4

Nowy asfalt  
w Bęczkowie
60 tysięcy złotych kosztowało 

wykonanie drogi asfaltowej 
w Bęczkowie - tzw. „Drogi pod Stróż-
ną”. 

- W ramach zlecenia wykonawca wy-
konał utwardzenie drogi, wyregulował 
studzienki i ułożył asfalt wraz z pobo-
czami. Wszystko to na odcinku ponad 
200 metrów - informuje Łukasz Papis 
z Urzędu Gminy Górno. 

W Bęczkowie jest już nowy asfalt.

Czytaj na stronie 5

Proboszcza żegna wójt z M. Skowron z UG.
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Nowa jezdnia 
oraz chodnik

PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU
Wójt gminy Górno informuje, iż „Realizacja programu 

usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 
Górno” w 2016 roku została dofinansowana ze środków:

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 52.920,00 zł,  
tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 37.044,00 zł  
tj. 35% kosztów kwalifiko-
wanych zadania.

• Gminy Górno - kwo-
ta dotacji  15.876,00 zł.

RADLINIANKI Z WYRÓŻNIENIEM

IX konkurs na najsmaczniejszą potrawę powiatu kielec-
kiego z kapusty i ziemniaka odbył się w Pierzchnicy. Towa-
rzyszył mu XIII Powiatowy Przegląd Kapel. 

O miano najsmaczniejszej i najlepszej potrawy powiatu 
kieleckiego walczyły aż 24 potrawy przygotowane przez 17 
zespołów reprezentujących różne gminy.

Na pierzchnickim rynku gminę Górno reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich „Radlinianki” z Radlina, które do 
konkursu zgłosiło potrawę – „Kociołek Radliński” oraz Ka-
pela Henryka Janusa z Bęczkowa. 

Panie z KGW „Radlinianki” z Radlina zdobyły wyróżnie-
nie. Gratulujemy!

/IK/

PIENIĄDZE Z MINISTERSTWA NA DROGĘ
40 tysięcy złotych na remont drogi „Krajno Wymyślona 

- Krajno Parcele - Kościół” pozyskała gmina Górno z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji, ze środków na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych. Remont zostanie wykonany 
jeszcze w tym roku.

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca:  

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

Artur Pedryc, UG Górno
Druk:  

ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
www.artserwis.info
Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam  
i ogłoszeń, nie zwraca niezamówionych ma teriałów i zastrzega 
sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.

W Cedzynie mieszkańcy już się cieszą z nowej drogi.

Dobiega końca przebudowa drogi w Cedzynie. Znajdu-
jący się pod jezdnią jeden z najstarszych odcinków 

wodociągu został wymieniony. Położono nową nawierzch-
nię asfaltową, zbudowano nowy chodnik oraz pobocza 
i wjazdy do posesji.

Firma Strabag, która wygrała przetarg, ułożyła tu dwie war-
stwy asfaltu, wykonała chodnik na całej długości jezdni wraz 
z wjazdami, umocniła pobocza oraz wyregulowała wysokości 
studzienek i zasuw w jezdni. Kiedy oddawaliśmy „Głos Górna” 
do druku trwały ostatnie prace. Roboty mają być wykonane do 
końca lipca.

Remont drogi kosztować będzie ponad 430 tysięcy złotych, 
z czego ponad 213 tysięcy gmina pozyskała z Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Ponieważ w Cedzynie funkcjonował odcinek jedne-
go z najstarszych w gminie wodociągów, wójt podjął decyzję, że 
zanim droga zostanie wyremontowana stare rury zostaną wy-
mienione na nowe. Rada przekazała dotację na ten cel.

Nowy wodociąg został wykonany przez pracowników Zakła-
du Usług Komunalnych w Górnie przy pomocy zakupionej nie-
dawno do przedsiębiorstwa koparki.

Mieszkańcy Cedzyny nie kryją zadowolenia. 
- Droga u nas była wąska, a samochody jadące z góry, czę-

sto się rozpędzały do sporych prędkości. Teraz jest chodnik, 
więc idąc człowiek czuje się bardziej bezpiecznie. Jest ładnie, 
niektórzy zaczęli przy tej okazji dbać o swoje posesje - usłysze-
liśmy od mieszkańca miejscowości.
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Okręgowa Komisja Egzamina-
cyjna w Łodzi podała wyniki 

sprawdzianu szóstoklasistów oraz 
egzaminu gimnazjalnego w poszcze-
gólnych szkołach. Przyjrzeliśmy się 
notom uzyskanym przez naszych 
uczniów.

W poprzednim wydaniu „Głosu Gór-
na” pisaliśmy o sukcesie naszych szó-
stoklasistów, którzy uzyskali jeden 
z najlepszych wyników w skali powiatu 
kieleckiego ziemskiego. Dziś, po poda-
niu przez OKE w Łodzi pełnych wyni-
ków, możemy przyjrzeć się dokładnie 
wynikom naszych uczniów. Zarówno 
tych z podstawówek, jak i gimnazjów.

Analizując wyniki w skali gminy można 
wyciągnąć wniosek, że zarówno w gim-
nazjach, jak i podstawówkach najlep-
sze wyniki uczniowie osiągnęli z języka 
polskiego. Najwięcej problemów przy-
sporzyła im matematyka oraz część 
przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego. 
W przypadku języka angielskiego można 
być zadowolonym z szóstoklasistów, ale 
w przypadku gimnazjalistów z Bęczkowa 
i Woli Jachowej wynik mógłby być lepszy.

SZÓSTOKLASIŚCI SIĘ SPISALI
Bardzo dobrze podczas sprawdzianu 

wypadli nasi szóstoklasiści. W połowie 
naszych podstawówek osiągnięto śred-
ni wynik na poziomie 75 procent (polski, 
matematyka i angielski). Najwyższy wy-
nik uzyskali uczniowie z Radlina, Bęcz-
kowa, Skorzeszyc i Leszczyn. 

Analizując wyniki z poszczególnych 
przedmiotów, z polskim najlepiej po-
radzili sobie uczniowie ze Skorzeszyc   
(79,6%). Najgorzej uczniowie z Krajna 
(64,2%).

Z matematyki bezapelacyjnie najlepsi 
byli uczniowie z Bęczkowa, którzy osią-

gnęli średni wynik 80%. Najsłabiej test 
z tego przedmiotu napisali szóstoklasi-
ści z Górna, których średnia to zaledwie 
45%. Z kolei najlepiej test z angielskiego 
napisali uczniowie z Leszczyn (86,6%) 
oraz Radlina (85,2%). Najsłabiej szósto-
klasiści z Krajna, którzy uzyskali średni 
wynik niespełna 55%.

GIMNAZjALIŚCI NIECO SŁABIEj
Jeśli chodzi o gimnazjalistów najle-

piej wypadli uczniowie z Górna. Śred-
ni wynik, jaki uzyskali (polski, historia 
i WOS, matematyka, przyroda oraz  
j. angielski na poziomie podstawowym) 
to 62,2%. Zwycięstwo w skali gminy dały 
im wysokie noty z egzaminu z języka 
polskiego oraz języka angielskiego - po-
wyżej 70%. 

Najsłabiej wynik w gminie uzyska-
li gimnazjaliści z Woli Jachowej, którzy 
podczas egzaminu mieli wyraźne kłopo-
ty z matematyką. Średnio nie rozwiązali 
oni prawidłowo nawet 40 procent testu. 

NIESPRAWIEDLIWA 
STATYSTYKA
Aby sprawiedliwie ocenić wyniki, trze-

ba uwzględnić liczbę przystępujących 
do testów. 

W przypadku szóstoklasistów naj-
więcej uczniów przystąpiło do spraw-
dzianu w Krajnie (32 osoby), najmniej 
w Leszczynach (11). W przypadku gim-
nazjalistów najliczniejszą grupę stano-
wili uczniowie z Bęczkowa (39 uczniów), 
najmniej liczną uczniowie z Górna (23).

/AP/

33

Wyniki naszych uczniów
Nazwa szkoły j. polski matematyka j. angielski zdający

Szkoła Podstawowa w Górnie 67,6% 45,0% 62,5% 58,36
Szkoła Podstawowa w Krajnie 64,2% 51,6% 54,4% 56,73
Szkoła Podstawowa w Leszczynach 71,8% 63,2% 86,6% 73,86
Szkoła Podstawowa w Cedzynie 76,4% 60,0% 72,1% 69,5
Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach 79,6% 66,2% 77,9% 74,56
Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 74,0% 80,0% 70,7% 74,90
Szkoła Podstawowa w Radlinie 76,8% 65,4% 85,2% 75,80
Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej 73,6% 61,8% 55,0% 63,46

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gminie Górno

Szkoła j. polski historia 
i WOS

m a t e -
matyka

przyroda j. angielski 
poz. podst.

średnia

Gimn. w Górnie 73% 58% 55% 54% 71% 62,2%
Gimn. w Krajnie 67% 55% 49% 55% 61% 57,4%
Gimn. w Bęczkowie 69% 55% 53% 48% 53% 55,6%
Gimn. w Woli Jachowej 65% 56% 39% 46% 53% 51,8%

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Górno

Program rewitalizacji 
gminy Górno
Tworzony jest program rewitalizacji gminy Górno na 

lata 20016-2022. Ma on zostać wykonany do końca 
tego roku, a na jego opracowanie gmina pozyskała ponad 
40 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z założeniami, rewitalizacja ma doprowadzić do 
poprawy jakości życia i zwiększenia tożsamości lokalnej po-
przez rozwój aktywności społecznej i integracji mieszkańców 
(szczególnie nowo osiedlających się) wraz z włączeniem spo-
łecznym osób wykluczonych, a także pobudzenia przedsię-
biorczości mieszkańców (bazującej szczególnie na potencjale 
turystycznym).

W związku z tym mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzę-
du Gminy Górno swoje pomysły - co powinno być wykonane 
w ramach rewitalizacji. Pamiętać przy tym należy, że możliwe 
do zrealizowania będą te inwestycje, które w wyraźny sposób 
przyczynią sie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
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Krajno pożegnało 
swego proboszcza

Były łzy wzruszenia, wyrazy 
wdzięczności i życzenia błogo-

sławieństwa bożego na dalsze lata. 
Parafianie z Krajna pożegnali w nie-
dzielę, 24 lipca, swojego proboszcza 
- księdza Leszka Sztanderę, który te-
raz będzie pełnił posługę kapłańską 
w jędrzejowie.

Podczas niedzielnej sumy w koście-
le pw. Chrystusa Króla, zebrał się tłum 
parafian, reprezentanci różnych orga-
nizacji i stowarzyszeń oraz wójt gminy 
Przemysław Łysak. Wszyscy dziękowali 
księdzu Leszkowi Sztanderze za 10 lat 
posługi kapłańskiej w Krajnie. 

- Łatwiej się witać niż żegnać, wie-
rzymy, że w Jędrzejowie jest ksiądz 
bardziej potrzebny niż tu, bo jeśli jest 

inaczej, to my księdza stąd nie puścimy 
- mówił pół żartem Przemysław Łysak 
dziękując proboszczowi za 10 lat, któ-
re spędził w Krajnie. - Dużo udało nam 
się z księdzem zrobić dla mieszkańców 
Krajna, ale mieliśmy zrobić jeszcze wię-
cej - kontynuował wójt, który kończąc 
wyraził nadzieję, że ks. Sztandera bę-
dzie częstym gościem w gminie Górno, 
bo jak podkreślił, drzwi i serca miesz-
kańców będą tu dla niego zawsze sze-
roko otwarte.

Ksiądz Leszek Sztandera został 
proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej 
w Jędrzejowie. 

Nowym proboszczem parafii pw. 
Chrystusa Króla w Krajnie został ksiądz 
Zbigniew Chajski.

Księdza Sztanderę żegnali parafianie zarówno ci starsi, jak i ci najmłodsi.

Dożynki 21 sierpnia - zapraszamy

WARSZTATY W GOK

Warsztaty bibułkarskie odbyły się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Grórnie. 

Przeprowadzono je dla grupy osób 
słabowidzących zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Polskiego Związku Nie-
widomych w Radzyniu Podlaskim. 
Prezes stowarzyszenia Iwona Sikora 
zorganizowała dla swoich podopiecz-
nych wycieczkę krajoznawczą po zie-
mi świętokrzyskiej. Jednym z punktów 
programu wycieczki były warsztaty  
z rękodzieła artystycznego, które zo-
stały przeprowadzone w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górnie przez Janinę 
Wołowiec – twórcę ludowego z Lesz-
czyn. Pani Janina, która często wysta-
wia swoje rękodzieła w Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni, nauczyła naszych 
gości praktycznych umiejętności z wy-
twarzania kwiatów z bibuły. Warsztaty 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
szczególnie pań, a panowie w tym cza-
sie popijając kawę rozgrywali „karcianą 
partyjkę”… tak więc dzień warsztatów 
był udany dla wszystkich.

BARDZO WAŻNY RÓW

Woda z rowu melioracyjnego bie-
gnącego z Krajna w stronę Górna 
Parceli już nie będzie podtapiała 
okolicznych pól. Władze gminy Gór-
no postanowiły uporządkować go na 
własny koszt. 

- Zdobyliśmy pozwolenie od Świę-
tokrzyskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach na 
dysponowanie obiektem. Zarówno 
rów, jak i inne urządzenia melioracji 
szczegółowej zostały uporządkowa-
ne na ponadkilometrowym odcinku - 
mówi wójt Przemysław Łyska.

Gmina wydała na ten cel 60 tysię-
cy złotych. Wcześniejsze monity do 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych oraz Starostwa nie przynosiły 
efektu. Wreszcie udało się zrobić tę 
ważną inwestycję.
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Zdaliśmy egzamin z gościnności

Ponad pół tysiąca pielgrzymów  
zmierzających na Światowe 

Dni Młodzieży w Krakowie przeby-
wało w gminie Górno. Wyjeżdża-
jąc dziękowali i chwalili nas za ser-
deczność, gościnność oraz troskę, 
którą im okazaliśmy.

W parafiach na terenie naszej gminy 
przebywali pielgrzymi. Nie tylko z Euro-
py, ale także z Ameryki Południowej. 

W Górnie przez tydzień przebywało 
ponad dwadzieścia osób z Chile. Sko-
rzeszyce i Wola Jachowa przyjęły po-
nad pięćdziesięciu pielgrzymów z Bra-
zylii.

Ponad 160 Włochów przebywało 
w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji 
Kieleckiej w Skorzeszycach.

Blisko dziecięciu Irlandczyków przy-
jęły rodziny z Krajna. Natomiast aż 
300  pielgrzymów nocowało w hotelach  
w Cedzynie.

- Gościmy młodych ludzi z Chile 
w wieku 15-17 lat oraz kilku ich opieku-
nów - mówi ks. Mariusz Kałka, wikariusz 
w parafii Górno.

Na powitanie młodzież, władze gminy 
oraz mieszkańcy miejscowości przygo-
towali dla przybyszów spotkanie przy 
ognisku. Były tańce, śpiewy, kiełbaski 

z grilla, ciasta, ale przede wszystkim 
wyjątkowa, serdeczna atmosfera. Nawet 
bariera językowa (Chilijczycy nie znali 
angielskiego) okazała się łatwa do prze-
łamania przez serdeczności i chrze-
ścijańską miłość bliźniego. Goszczący 
w Górnie zwiedzili Chęciny, Tokarnię 
i Święty Krzyż.

Ksiądz Włodzimierz Jastrząb, pro-
boszcz ze Skorzeszyc, wraz ze swoimi 
parafianami robili wszystko, by uprzy-
jemnić czas pielgrzymom i pokazać im 
jak najwięcej ciekawych zakątków na-
szego regionu.

- Pokazaliśmy im Cisów, Święty 
Krzyż, Wiślicę oraz Kielce, kiedy odjadą 
do Krakowa przyjmiemy 160 Włochów 
- mówi ks. Włodzimierz Jastrząb, pro-
boszcz parafii Skorzeszyce.

Pielgrzymi nie tylko mogli spędzić 
u nas miłe chwile i poznać nasz re-
gion, ale także zapoznać się z naszą 
historią. Młodzież brazylijska, wspólnie 
z młodzieżą skorzeszycką oraz delega-
cją władz gminy Górno z wójtem Prze-
mysławem Łysakiem na czele, złożyła 
kwiaty przed pomnikiem upamiętniają-
cym mieszkańców Skorzeszyc zamor-
dowanych przez hitlerowców w czasie II 
wojny światowej.

Tego samego dnia pielgrzymów na 
obiedzie gościło Koło Gospodyń Wiej-
skich w Woli Jachowej. 

Z kolei w Krajnie przebywali goście 
z Irlandii. 

Wszyscy opuszczając nas żegnali się 
z wyraźnym wzruszeniem. 

Kiedy spytaliśmy, co sądzą o Polsce 
i Polakach usłyszeliśmy:

- Polacy to wspaniali, interesujący lu-
dzie, bardzo mili i gościnni. Widać było, 
że się o nas troszczą. Czujemy się u tu 
jak we własnym domu. Jeśli tylko czas 
i finanse mi na to pozwolą, chętnie po-
nownie odwiedzę wasz kraj - usłyszeli-
śmy od Julii Santos, która przyjechała 
do nas z Rio de Janeiro.

- Dziękuję bardzo mieszkańcom gmi-
ny, którzy przyjęli pielgrzymów do swo-
ich domów - mówi Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno. 

- Dziękuję wszystkim tym, którzy nie 
szczędzili przybyszom serca, czasu,  
a także pieniędzy, bo przecież przyję-
cie pielgrzymów pod swój dach wiązało 
się także z finansowym obciążeniem. 
Cieszę się, że pielgrzymi po powrocie 
do domu będą nas dobrze wspominać - 
stwierdza wójt gminy Górno. 

/AP/

Władze gminy, młodzież polska i brazylijska złożyły kwiaty przed pomnikiem w Skorzeszycach i zrobiły pamiątkowe zdjęcie.

Pielgrzymi na obiedzie u pań z KGW w Woli jachowej. Pielgrzymi podczas zabawy na placu przy plebanii w Górnie.



G ł o s G ó r n a  •  n r  7 (47) •  L IPIEC 20166

Dzieci nie mogą się nudzić

Poniedziałek

Gry i zabawy 

Próba zespołu Górnianecki

Gra na gitarze

GÓRNO

GÓRNO

KRAJNO

15.00-16.00

19.00-20.00

16.00-17.30

Wtorek

Porady w sprawie możliwości 
pozyskania pieniędzy  

na założenie lub rozwój firmy

Warsztaty fotograficzne

Zajęcia wokalne i karaoke

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Siatkówka

Gra na instrumentach

GÓRNO

GÓRNO

KRAJNO

KRAJNO

KRAJNO

KRAJNO

11.00-13.00

16.00-18.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Środa
Zajęcia muzyczno-ruchowe

Próba zespołu Górne Nutki

Próba chóru parafialnego

GÓRNO

GÓRNO

KRAJNO

14.00-16.00 

9.00-10.00

17.30-19.00

Czwartek
Próba orkiestry dętej

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Gra w siatkę

GÓRNO

KRAJNO

KRAJNO

17.00-20.00

11.00-13.00

13.00-15.00
Piątek Gra w badmintona 

Lekcje śpiewu

KRAJNO

KRAJNO

12.30-13.00

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

W Gminnym Ośrodku KulturyDzieci nie mogą się nudzić. Ten 
cel przyświeca pracownikom 

Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie, 
którzy z okazji wakacji przygotowa-
li szeroką gamę zajęć dla najmłod-
szych mieszkańców gminy.

- Z dnia na dzień frekwencja jest co-
raz wyższa - usłyszeliśmy od instruktora, 
który uczy dzieci gry na instrumentach 
w Wiejskim Domu Kultury w Krajnie. Nie 
tylko gry na jakimś instrumencie można 
się nauczyć podczas tegorocznych wa-
kacji w Gminnym Ośrodku Kultury. Moż-
na pograć w siatkówkę, badmintona, są 
także zajęcia wokalne.

- Zapraszam wszystkich, którzy się 
nudzą w domu, by przyszli do naszej 
placówki w Krajnie lub w Górnie - mówi 
Iwona Kucharska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górnie.

O tym, że warto zaglądać do Gminne-
go Ośrodka Kultury przekonali się także 
dorośli mieszkańcy naszej gminy, którzy 
mogli wziąć udział na przykład w spe-
cjalnym kursie fotograficznym, który od-
był się w Górnie.

Do Gminnego Ośrodka Kultury, ko-
niecznie powinni zajrzeć ci, którzy za-
mierzają otworzyć własną firmę lub pro-
wadzą działalność gospodarczą i szukają 
pieniędzy na rozwój przedsiębiorstwa. 
We wtorki w godz. 11-13 dyżuruje tam 
osoba, która udziela informacji na temat 
możliwości pozyskania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie 2016-2022.
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Bawili się, by budować kościół

Spektakl „Chrzest Polski” przygotowała młodzież z Bęczkowa.

Mecz mieszkańcy kontra klery-
cy, cenne przedmioty do wy-

licytowania, spektakl teatralny oraz 
zbiórka krwi ze wspaniałymi nagro-
dami dla dawców. W Bęczkowie już 
po raz piąty zorganizowano festyn 
parafialny.

3 lipca 2016 roku w parafii św. Jana 
z Dukli w Bęczkowie odbył się piąty fe-
styn parafialny. Organizatorami było 
Stowarzyszenie św. Jana z Dukli oraz 
ksiądz proboszcz Stanisław Zieliński.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świę-
tą z udziałem orkiestry dętej pod kierun-
kiem Marcina Stojka. Po mszy świętej 
rozpoczęły się liczne licytacje, do któ-
rych zaprosił ksiądz proboszcz Stani-
sław Zieliński. Podczas aukcji można 
było nabyć wiele wartościowych rzeczy, 
które przekazali parafianie oraz osoby 
zaprzyjaźnione z parafią. Po licytacjach 
nastąpiły występy różnych zespołów re-
gionalnych z parafii, ale też z całej gmi-
ny Górno. W trakcie festynu wystawiono 
spektakl pt. „Chrzest Polski” przygoto-
wany przez młodzież. Po przedstawie-
niu odbył się koncert inicjatywy mu-
zycznej „Bliżej Boga”, która przybliżyła 
klimat zbliżających się Światowych Dni 
Młodzieży. Po koncercie wszyscy prze-

szli na boisko szkolne, gdzie rozegra-
ny został mecz piłki nożnej pomiędzy 
klerykami Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kielcach i mieszkańcami 
parafii Bęczków. Na zakończenie im-
prezy do zabawy zaprosił zespół „Nie 
ma mocnych”, z którym wszyscy bawili 
się do późnych godzin wieczornych. 
Podczas festynu miało miejsce jesz-
cze jedno ważne wydarzenie - po raz 
pierwszy w Bęczkowie zorganizowano 
zbiórkę krwi. Zebrano ponad 16 litrów. 
Spośród oddających krew rozlosowano 
główną nagrodę – rower ufundowany 
przez wójta gminy Górno pana Przemy-
sława Łysaka. Ponadto nie mogło za-
braknąć atrakcji dla dzieci: zjeżdżalnia, 
malowanie twarzy, konkursy, zabawy 
z aktorką Ewą Lubacz.  Dużym zain-
teresowaniem cieszył się pokaz, który 
przygotowała OSP Leszczyny. Wszyscy 
chętni mogli skosztować potrawy przy-
gotowane przez mieszkańców Bęczko-
wa i koło gospodyń z Cedzyny. 

Na stołach królował domowy bigos, 
pierogi, paszteciki, chleb ze smalcem, 
grillowe potrawy i przepyszne ciasto. 
Cały dochód z festynu przeznaczono na 
dalsze prace wykończeniowe nowego 
kościoła. Mimo chłodu wszyscy bawili 

się wyśmienicie. Wszystkim ofiarodaw-
com i sponsorom serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy za rok.

Grzegorz Kaleta

Na honorowych krwiodawców czekały nagrody - m.in. rower od wójta.

Strażacy dali pokaz, jak ratują ofiary wy-
padków drogowych.

jak widać dzieci bawiły się wyśmienicie.

Zakończyli rok szkolny po angielsku
Festynem zakończył się rok 

szkolny w szkole językowej 
Smart Kids w Radlinie. Na uczniów 
czekało mnóstwo atrakcji.

Były gry i zabawy z Klaunem w języ-
ku angielskim, tańce z Minionkiem,  wata 
cukrowa i pizza. Do tego uczniowie mo-
gli robić ogromne bańki mydlane, poma-
lować sobie buzie oraz nauczyć się ro-
bienia zwierzątek z baloników.

- Staramy się, by w naszej szkole pa-
nowała bardzo rodzinna atmosfera, nie 
tylko na lekcjach, ale w ogóle. Dlatego 
na zakończenie roku szkolnego posta-
nowiliśmy zrobić festyn - mówi Ewa Ki-
jewska, prowadząca szkołę Smart Kids. Dzieci ze szkoły językowej Smart Kids w Radlinie zakończyły rok szkolny na festynie.
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Bęczków najlepszy w siatkówce

Wojciech Szyda, nauczyciel wy-
chowania fizycznego i techni-

ki ze szkoły w Radlinie, wziął udział 
w biegu ultramaratońskim (45 km), 
w ramach II Pucharu Gór Świętokrzy-
skich. W swojej kategorii wiekowej 
zajął czwarte miejsce.

Uczestnicy wystartowali z Parku Roz-
rywki i Miniatur Sabat w Krajnie, następ-
nie trasa wiodła przez Świętą Katarzynę, 
Łysicę, Kakonin, Hutę Szklaną, Święty 
Krzyż, Nową Słupię, Wolę Szczygieł-
kową, Bodzentyn, Świętą Katarzynę do 
Krajna.

Pan Wojtek, biegnący z numerem 31 
w gronie ok. 120 zawodników dotarł do 
mety z dobrym czasem 4 godziny 31 
minut i 35 sekund (34 pozycja ogólnie, 
w kategorii mężczyzn pozycja 30) – nie-
którym zajęło to dwie godziny dłużej. 
W swojej kategorii wiekowej uplasował 
się na znakomitej - czwartej pozycji. 

Nauczyciel z naszej placówki ma na 
swoim koncie udział w kilkudziesięciu 
biegach ulicznych i górskich na różnych 

dystansach. Poprzez swoje starty pro-
muje obecnie akcję „Biegnę, żeby Bar-
tek mógł biegać”. Bartek to pięcioletni 
chłopiec, który urodził się bez stopy.

Gratulujemy kondycji i wspaniałej po-
stawy.

Biegł, aby Bartek mógł biegać

Gminny Turniej Siatkówki Pla-
żowej odbył się w Bęczkowie. 

W kategorii mężczyzn wszystkie miej-
sca na podium zajęły drużyny gospo-
darzy. Wśród dziewcząt zwyciężyło 
Górno. Reprezentantki gospodarzy 
zajęły trzecią lokatę.

- Ewenementem w tym turnieju było 
to, że wszystkie mecze, zarówno kobiet 
jak i mężczyzn, kończyły się tie-bre-
akiem. Tak bardzo wyrównanego po-
ziomu nie było dotychczas w żadnym 
turnieju - mówi Waldemar Możdżonek, 
sędzia zawodów.

W kategorii mężczyzn wszystkie 
miejsca na podium zdobyły drużyny go-
spodarzy. W kategorii kobiet pierwsze 
i drugie miejsce zajęły drużyny z Górna, 
brąz wywalczyła reprezentacja gospo-
darzy. Zwycięzcy dostali medale oraz 
piłki do siatkówki.

Walka o zwycięstwo była zacięta.  
Na zdjęciach po prawej zdobywczynie  
I oraz II miejsca w kategorii dziewcząt.

Najlepsze trzy drużyny w kategorii chłopców z organizatorami zawodów.

Wojciech Szyda podczas maratonu.

Dzień Sportu i Bezpieczeństwa 
odbył się w szkole w Radlinie. 

Jego organizatorami byli Joanna Hiń-
cza – wychowawczyni klasy II, Wojciech 
Szyda – nauczyciel wychowania fizycz-
nego i techniki oraz Małgorzata Śliwiń-
ska – szkolny koordynator ds. bezpie-
czeństwa.

Tego dnia młodsze dzieci mogły się 
wykazać umiejętnościami gry w tenisa 
stołowego, tańca przy wesołej muzyce, 
a także zręcznością podczas zabaw 
ruchowych na boisku szkolnym i sali 
gimnastycznej. Na boisku Orlik star-
si uczniowie prowadzili rozgrywki piłki 
nożnej dziewcząt i chłopców, chętni 
pokonywali również sprawnościowy 
tor przeszkód. Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i symboliczne upo-
minki. Placówka gościła w tym dniu 
aspiranta Wojciecha Zgrzebnickiego, 
który wyjaśnił dzieciom zasady bezpie-
czeństwa.

Dzień sportu 
w Radlinie


