
Zakład Usługowy MR-CAT z Górna Parceli wygrał 
przetarg i to on będzie tej zimy odśnieżał trasy 

gminne w naszych miejscowościach.
- Gmina jest przygotowana na nadejście zimy - informują pra-

cownicy Urzędu Gminy w Górnie.
- Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gmi-

ny Górno w sezonie zimowym 2014/2015 została już podpisana.  
Obowiązuje do 30 kwietnia 2015 roku, przy czym mamy możliwość 
jej przedłużenia, gdyby zima trwała dłużej - mówi Barbara Wołczyk, 
kierownik referatu budownictwa. Umowa obejmuje odśnieżanie 
dróg, piaskowanie mieszanką piaskowo-solną. Wykonawcą jest Za-
kład Usługowy MR-CAT Marcin Rabajczyk. Zgłoszenia dróg do od-
śnieżania mieszkańcy gminy mogą kierować bezpośrednio do firmy 
MR-CAT, tel. 795 149 045 lub do Urzędu Gminy, tel. 41 302 36 34.

Zimowe utrzymanie dróg według szacunków w tym roku może 
kosztować 150 tys. zł.
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Gmina przygotowana na atak zimy

Wybraliśmy 
władze gminy

W wyborach 16 listopada wzięło udział 53,54% uprawnionych do głosowania.

Puchar za 
ofiarność
Nasza ofiarność i dzielenie się 

własną krwią z chorymi oraz 
poszkodowanymi w wypadkach zo-
stała doceniona.

Okazały puchar z napisem „Ofiarnym 
w regionie mieszkańcom Gminy Górno 
dziękuję za udział w Akcji Letniej „Krew 
Darem Życia” 2014, przekazało Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach dla mieszkańców 
gminy Górno. Puchar oraz statuetkę 
odebrali: wójt Górna Przemysław Łysak 
oraz Grzegorz Ciepiela, prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Gminy Górno.

Tej zimy o prawidłowe utrzymanie dróg gminnych zadba MR-CAT  
z Górna Parceli.

Przemysław Łysak będzie wój-
tem naszej gminy przez kolejne 

cztery lata. Za to ogromne zmiany są 
w Radzie Gminy. Na 15 radnych z do-
tychczasowego składu reelekcję uzy-
skało tylko trzech.

O tym, kto będzie wójtem wyborcy 
zdecydowali już w pierwszej turze. Do-
grywka była zbędna, bo na dotychcza-
sowego wójta, Przemysława Łysaka, za-
głosowało ponad 50 procent wyborców.

Czytaj na stronach 4-5Puchar dla mieszkańców gminy Górno.
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W ROCZNICĘ POWSTANIA 
Odsłonięciem pamiątkowej tablicy uczczono „170 rocznicę 

wybuchu Powstania Chłopskiego w Krajnie zorganizowanego 
w październiku 1844 roku przez księdza Piotra Ściegiennego”.

26 października odbyły się uroczystości z okazji 170 rocz-
nicy Powstania Chłopskiego w Krajnie zorganizowanego 
przez ks. Piotra Ściegiennego. Rozpoczęły  się mszą świętą 
w kościele w Krajnie pw. Chrystusa Króla, którą koncelebro-
wał ks. proboszcz Leszek Sztandera. Następnie na placu 
przed szkołą w Krajnie został odsłonięty obelisk z granitową 
tablicą ufundowaną przez wójta gminy Górno upamiętniającą 
tamte tragiczne wydarzenia.

W odsłonięciu tablicy pamiątkowej udział wzięli: poseł Lu-
cjan Pietrzczyk z delegacją z Bilczy, wójt Przemysław Łysak, 
radni poprzedniej kadencji Marzena Jamrożek i Grzegorz 
Skiba oraz dyrektor Zespołu Szkół w Krajnie im. ks. Jerze-
go Popiełuszki, dyrektor Zespołu Szkół w Bęczkowie im. ks. 
Piotra Ściegiennego oraz delegacja z V LO im. ks. Piotra 
Ściegiennego z Kielc wraz ze sztandarem szkoły. Później 
na sali gimnastycznej odbyła się wspaniała prezentacja pro-
gramu artystycznego dzieci z obydwu szkół. Obecni zgodnie 
twierdzili, że to właśnie młode pokolenie obu szkół w sposób 
symboliczny najlepiej przekazało obraz tamtych wydarzeń.

PIERWSZAKI PRZYRZEKAŁY 
Pierwszaki przyrzekały pilnie się uczyć, dbać o dobre 

imię swojej szkoły i ojczyzny. We wszystkich placówkach 
oświatowych naszej gminy odbyły się uroczyste pasowania 
na ucznia osób rozpoczynających naukę w pierwszych kla-
sach.

Przysięgę złożyły dzieci rozpoczynające naukę w szko-
łach podstawowych, ale nie tylko. Przyrzeczenie dali także 
ich starsi koledzy i koleżanki rozpoczynający naukę w gim-
nazjach. 

Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć z tych uroczystości. Nie-
stety ze względu na 
ograniczoną ilość 
miejsca w gaze-
cie nie możemy ich 
wszystkich zamieś-
cić.

Mimo to życzy-
my najmłodszym 
uczniom w swoich 
szkołach wytrwało-
ści w zdobywaniu 
wiedzy, a ich na-
uczycielom wspa-
niałych owoców 
swojej pracy.

Szanowni mieszkańcy Gminy Górno,
16 listopada powierzyliście mi Państwo pełnienie za-

szczytnej funkcji wójta Gminy Górno przez kolejne cztery 
lata.

Dziękuję za ogromne zaufanie, którym zostałem obdarzo-
ny i zapewniam, że nadal będę się starał sprostać Waszym 
oczekiwaniom.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Łysak
wójt Gminy Górno

Pasowanie na ucznia w szkole  
w Leszczynach.

Podczas obchodów 170 rocznicy Powstania Chłopskiego. 
Od lewej: Grzegorz Skiba, Józef Banak, wójt Przemysław 
Łysak, Barbara Raczyńska i ksiądz Leszek Sztandera.

Zdobyli nowy zawód
20 bezrobotnych mieszkańców naszej gminy zdobyło 

nowy zawód. Kursy, dzięki którym podnieśli swoje 
kwalifikacje, zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Górnie, a zapłaciła za nie Unia Europejska.

Ponad 210 tysięcy złotych dostała gmina Górno z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie szkoleń zawodowych 
dla 20 bezrobotnych mieszkańców naszej gminy. 

Kursanci mogli nauczyć się takich zawodów jak: pracow-
nik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowych pro-
gramów użytkowych, bukieciarz z obsługą kas fiskalnych, 
nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i kompute-
rowych programów handlowych, fryzjer, samodzielny księgo-
wy małej i średniej firmy, technolog robót wykończeniowych  
w budownictwie, posadzkarz-glazurkarz, opiekun osób star-
szych, niepełnosprawnych i dzieci, czy operator koparek. Na 
zakończenie uczestnicy kursów brali udział w warsztatach kre-
owania wizerunku, które pomogą im lepiej zaprezentować się 
pracodawcy. Wkład własny gminy wyniósł 24 tys. zł.
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Świetlica w Radlinie 
za unijne pieniądze

Jeszcze w tym roku ma się zakoń-
czyć rozbudowa budynku szkoły 

w Radlinie. W nowo powstałych po-
mieszczeniach znajdować się będzie 
świetlica wiejska oraz biblioteka.

„Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania mieszkań w budyn-
ku szkoły w Radlinie z przeznaczeniem na 
potrzeby społeczno-kulturalne” - tak na-
zywa się program, na podstawie którego 
nasza gmina otrzymała 93 tysiące złotych 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na stworzenie świetlicy wiejskiej w Radli-
nie oraz pomieszczeń dla filii Gminnej Bi-
blioteki Publicznej.

Umowa z wykonawcą została podpisa-
na 13 listopada. Inwestycja ma być zakoń-
czona jeszcze w tym roku.

Z budżetu gminy na ten cel wydane 
zostaną tylko 22 tysiące złotych. Reszta 
będzie pochodziła z rządowej dotacji w ra-
mach PROW.

Trwa rozbudowa budynku „Domu Nauczyciela” w Radlinie na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Koniec utrudnień
Koniec utrudnień na drodze z Leszczyn do Mąchocic. 

Po kilku miesiącach zakończył się remont mostu na Lu-
brzance.

Uroczyste otwarcie nowej przeprawy odbyło się tuż po od-
daniu poprzedniego „Głosu Górna” do druku. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele wykonawcy, wójt Górna Przemysław 
Łysak, członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak, radni 
gminni poprzedniej kadencji Grzegorz Skiba i Stanisław Anioł 
oraz liczne grono mieszkańców Leszczyn.

Pierwszy 
w gminie 
Klub AA 

Mieszkańcy naszej gminy zmagają-
cy się z alkoholizmem nie muszą sa-
motnie toczyć walki z nałogiem. Nowo 
powstały Klub AA zaprasza na coty-
godniowe spotkania.

Każdy kto chce zerwać z nałogiem 
może przyjść na niedzielne spotkania, 
które odbywają się o godzinie 17 w sal-
ce przy kościele pw. Chrystusa Króla 
w Krajnie.

Uczestnicy spotkań będą mogli uzy-
skać fachową poradę na temat metod 
walki z nałogiem oraz wysłuchać tych, 
którym udało się zerwać z kieliszkiem.

Podczas otwarcia mostu na Lubrzance.

Droga gminna w miejscowości Górno Parcele – 
Okrężna ma już nawierzchnię asfaltową. Lada dzień 

zacznie się przebudowa drogi w Bęczkowie.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze potocznie 

nazywanej przez ludzi drogą do państwa Bielat, Nowak kosz-
towało niecałe 61 tysięcy złotych. Za te pieniądze udało się 
wykonać 470 metrów nawierzchni. 

- To kontynuacja działań poprawy fatalnego stanu dróg 
w Górnie Parcelach, gdzie są jeszcze ogromne potrzeby, 
mimo że w ostatnim czasie udało się wykonać już czwarty 
odcinek asfaltowej nawierzchni w tej miejscowości. Ludzie 
czekali na to kilkadziesiąt lat - mówi Przemysław Łysak, wójt 
Górna.

Na tym jednak nie koniec tegorocznych inwestycji drogo-
wych w naszej gminie. Lada dzień zacznie się przebudowa 
drogi Bęczków Niwy - Bęczków-Górka - Bęczków Zaskale. 
Umowa została podpisana 24 listopada i w tym samym dniu 
przekazano teren budowy wykonawcy. Za kwotę 139,5 tys. zł 
zostanie wykonana podbudowa drogi, nawierzchnia asfaltowa 
oraz pobocza na odcinku 250 metrów.

Zadanie dofinansowane zostało w 80 procentach z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. Inwestycja ma być zakończona do połowy 
grudnia tego roku.

Nowe drogi gminne

Ludzie z pasją
Podniebne akrobacje oraz pokaz 

strażacki mogli zobaczyć uczestnicy 
„Spotkań z ludźmi z pasją” zorganizo-
wanych przez Filię Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krajnie.

Dzieci były zachwycone akrobacjami 
paralotniarzy, z którymi mogły porozma-
wiać. Nie na co dzień zdarza się też zo-
baczyć z bliska takie urządzenie.

Gdy paralotniarze wystartowali w dro-
gę powrotną i wszyscy myśleli, że to już 
koniec imprezy, dzieci skierowały się 
w stronę strażaków z OSP z Woli Jacho-
wej, którzy zabezpieczali pokaz i zaczęło 
się nieprzewidziane, następne spotkanie 
z ludźmi z pasją. 
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Stanisław Anioł
Został wybrany na wiceprzewod-

niczącego Rady Gminy Górno. 
Ma 58 lat, z wykształcenia me-

chanik maszyn i urządzeń precyzyj-
nych. Na co dzień pracuje w firmie 
ochroniarskiej, prowadzi wspólnie 
z żoną gospodarstwo rolne. Był rad-
nym w poprzedniej kadencji. Repre-
zentuje mieszkańców Leszczyn. W ostatnich wyborach  
zdobył 351 głosów.

Renata Mochocka
Została wybrana na wiceprze-

wodniczącą Rady Gminy Górno.
Ma 45 lat, mieszka w Skorzeszy-

cach, gdzie przez ostatnie lata pełniła 
funkcję sołtysa. Posiada średnie wy-
kształcenie techniczne. Na co dzień 
prowadzi gospodarstwo rolne odzie-
dziczone po rodzicach. Ma 18-letnią 
córkę. Reprezentuje mieszkańców Skorzeszyc. W wyborach 
zdobyła 217 głosów.

Janusz Bednarz
Został wybrany na przewodniczą-

cego Rady Gminy Górno.
Ma 61 lat. Funkcję radnego sprawuje 

pierwszy raz. Prowadzi gospodarstwo 
rolne. Od ponad 25 lat jest sołtysem 
Radlina. Laureat tytułu Sołtys Roku wo-
jewództwa świętokrzyskiego oraz zdo-
bywca tytułu Sołtys Roku w plebiscycie 
Gazety Sołeckiej. Reprezentuje mieszkańców Radlina. W wy-
borach zdobył 133 głosy.

Paweł Pasek
Ma 34 lata, mieszka w Bęczkowie, 

z wykształcenia ekonomista, ukończył 
także studia podyplomowe w zakresie 
administracji publicznej na UJ w Kra-
kowie.

Na co dzień pracuje jako podin-
spektor w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach.

Reprezentuje mieszkańców Bęczkowa. W ostatnich wy-
borach zdobył 170 głosów.

Iwona Gałkiewicz
Ma 48 lat. Mieszka w Radlinie. Jest 

prezesem Zarządu Stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno.

Jest nauczycielem języka polskie-
go, historii, plastyki i muzyki w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Radlinie. 

Ma męża i dwóch dorosłych synów.
Reprezentuje mieszkańców Radli-

na. W wyborach zdobyła 167 głosów.

Janina Rubak
Ma 60 lat, wykształcenie średnie, 

z zawodu pielęgniarka, na co dzień 
pracuje jako pielęgniarka w Ośrodku 
Zdrowia w Górnie. 

Wspólnie z mężem prowadzi gospo-
darstwo rolne. W Radzie Gminy Górno 
zasiada nieprzerwanie od 1994 roku.

Reprezentuje mieszkańców Górna. 
W ostatnich wyborach uzyskała 192 głosy.

Andrzej Jawor
Ma 43 lata, mieszka w Bęczkowie, 

z wykształcenia technik mechanik  
o specjalizacji obróbka skrawaniem. 
Na co dzień jest kierownikiem produk-
cji w prywatnej firmie.

Ma żonę i trójkę dzieci. Dwóch sy-
nów w wieku 21 oraz 17 lat oraz 11-let-
nią córkę.

Reprezentuje mieszkańców Bęczkowa. W ostatnich wy-
borach zdobył 114 głosów.

Oni będą rządzić gminą przez kolejne cztery lata
Przemysław Łysak będzie wójtem naszej gminy przez 

kolejne cztery lata. Za to ogromne zmiany mamy w Ra-
dzie Gminy. Na 15 radnych z dotychczasowego składu re-
elekcję uzyskało tylko trzech.

O tym, kto będzie wójtem wyborcy zdecydowali już w pierw-
szej turze. Dogrywka była zbędna, bo na dotychczasowego wójta, 
Przemysława Łysaka, zagłosowało ponad 50 procent biorących 
udział w głosowaniu (3561 osób - więcej niż łączny wynik pozo-
stałych czterech kandydatów na wójta).

1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Górno w ka-
dencji 2014-2018. Radni oraz wójt Przemysław Łysak otrzymali 
zaświadczenia o wyborze i zostali zaprzysiężeni na swoje funkcje. 

Wybory przyniosły duże zmiany w składzie Rady Gminy Gór-

Przemysław Łysak - wójt gminy Górno
Ma 40 lat, żonę i dwie córki. Magister ekonomii. Karierę za-

wodową zaczynał od młodszego referenta w ZUS. Następnie był 
inspektorem, specjalistą, kierownikiem w jednostce Urzędu Mar-
szałkowskiego wdrażającej fundusze unijne i dyrektorem ds. ubez-
pieczeń w KRUS. Od 2010 r. jest wójtem gminy Górno.
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Sławomir Satro
Ma 41 lat, mieszka w Woli Jachowej, 

z wykształcenia magister ekonomii, ab-
solwent Politechniki Radomskiej. Na co 
dzień pracuje jako serwisant w firmie 
Top Serwis Kielce. Jest żonaty, ma dwie 
córki w wieku 8 i 14 lat. Radnym został 
po raz drugi, pełnił tę funkcję w latach 
2006-2010. Reprezentuje mieszkańców 
Woli Jachowej. W ostatnich wyborach zdobył 147 głosów.

Jan Sikora
Ma 61 lat, wykształcenie zawodo-

we, obecnie przebywa na emeryturze, 
wcześniej pracował w Chemarze oraz 
PKP. Ma żonę Marię oraz troje dzie-
ci. Funkcję radnego gminy Górno pełni 
nieprzerwanie od 1994 roku. W latach 
1998-2010 pełnił funkcję przewodniczą-
cego Rady Gminy Górno. Reprezentuje 
mieszkańców Woli Jachowej, gdzie mieszka. W wyborach zdo-
był 136 głosów.

Grzegorz Sobieraj
Ma 40 lat, mieszka w Skorzeszy-

cach, z wykształcenia inżynier budow-
nictwa. Na co dzień pracuje jako inży-
nier budowy w firmie WAK Inżynieria 
Lądowa w Kielcach.

Ma żonę i dwie córki w wieku 21  
i 16 lat. 

Reprezentuje mieszkańców Skorze-
szyc. W ostatnich wyborach zdobył 111 głosów.

Małgorzata Stępnik
Ma 51 lat, mieszka w Krajnie Pierw-

szym, z wykształcenia technik gastro-
nomii, pracuje jako szef kuchni w ho-
telu Echo w Cedzynie. Jest prezesem 
Stowarzyszenia Ziemi Świętokrzyskiej 
„Warkocz”. Mężatka, matka czterech do-
rosłych już synów. 

Reprezentuje mieszkańców Krajna 
Pierwszego i Krajna Zagórza. W ostatnich wyborach zdobyła 
375 głosów.

Anna Szczepańczyk
Ma 41 lat, mieszka w Górnie, 

z wykształcenia magister ekonomii, 
absolwentka Wyższej Szkoły Ekono-
mii i Administracji w Kielcach (obecnie 
WSEPiNM). Obecnie pomaga mężowi 
prowadzić firmę.

Jest mężatką, ma czwórkę dzieci. 
Doczekała się już wnuka.

Reprezentuje mieszkańców Górna. W ostatnich wybo-
rach zdobyła 194 głosy.

Zenon Zieliński

Ma 45 lat, mieszka w Krajnie Parce-
lach, posiada wykształcenie zawodo-
we - cieśla. Wspólnie z żoną prowadzi 
firmę budowlaną.

Żonaty, dwoje dzieci w wieku 21  
i 15 lat.

Reprezentuje mieszkańców Krajna 
Parceli, Krajna Łęki i Krajna Drugiego. 
W ostatnich wyborach zdobył 247 głosów.

Tomasz Tofil

Ma 64 lata, mieszka w Cedzynie, 
posiada średnie wykształcenie, przez 
ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję 
sołtysa Cedzyny. Emerytowany poli-
cjant. 

Funkcję radnego sprawuje po raz 
pierwszy. Reprezentuje mieszkańców 
Cedzyny. W ostatnich wyborach zdo-
był 190 głosów.

Teresa Szlufik

Ma 49 lat, mieszka w Górnie Parce-
lach, posiada średnie wykształcenie. 
Wspólnie z mężem prowadzi gospodar-
stwo rolne. Od ośmiu lat jest sołtysem 
Górna Parceli.

Ma męża i czwórkę dzieci. 
Reprezentuje mieszkańców Górna 

Parceli. W ostatnich wyborach zdobyła 
164 głosy.

Oni będą rządzić gminą przez kolejne cztery lata
no. Z grona piętnastu radnych w poprzedniej kadencji do nowej 
rady weszły tylko trzy osoby: Stanisław Anioł z Leszczyn, Janina 
Rubak z Górna i Jan Sikora ze Skorzeszyc. Zaznaczyć jednak w 
tym miejscu należy, że nie wszyscy ze składu starej rady ubiegali 
się o reelekcję, np. Grzegorz Skiba kandydował do sejmiku woje-
wódzkiego, uzyskując 2234 głosy.

Podczas pierwszej sesji radni ze swojego grona wybrali prze-
wodniczącego i jego zastępców. Na czele Rady Gminy Górno stoi 
Janusz Bednarz, radny z Radlina. Jego zastępcami zostali zaś 
Stanisław Anioł, radny z Leszczyn oraz Renata Mochocka, radna 
i sołtys Skorzeszyc.

Na zdjęciu: wójt Łysak chwilę po zaprzysiężeniu na kolejną 
kadencję oraz prezydium Rady Gminy Górno.
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Uroczystość odsłonięcia i poświę-
cenia pomnika upamiętniającego 

mieszkańców gmin Górno i Daleszyce 
zamordowanych 5 sierpnia 1944 roku 
przez żołnierzy Korpusu Kawalerii Kał-
muckiej odbyła się w Górnie.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele parafialnym w Górnie 
sprawowanej za pomordowanych. Po 
niej młodzież przedstawiła krótki pro-
gram artystyczny nawiązujący do wyda-
rzeń sprzed lat. Uczestnicy uroczystości, 
wśród których były rodziny ofiar, licznie 
przybyli mieszkańcy gmin Górno i Dale-
szyce, kombatanci, poczty sztandarowe 
oraz kompania honorowa Centrum Przy-
gotowań do Misji Zagranicznych w Kiel-
cach.

LIST OD WICEMINISTRA 
I SALWA HONOROWA
Odsłonięcia pomnika znajdującego się 

na terenie Zespołu Szkół w Górnie doko-
nali wójt naszej gminy Przemysław Łysak, 
burmistrz Daleszyc Wojciech Furmanek 
wraz z Kamilą Strząbałą i Barbarą Kozub, 
członkiniami rodzin pomordowanych. Pod-
niosłą atmosferę uroczystości podkreślił 
odczytany apel pamięci oraz oddanie 
salwy honorowej ku czci zamordowanych 
mieszkańców gmin Górno i Daleszyce 
oraz rodaków poległych w obronie ojczy-
zny. Na zakończenie oficjalne delegacje, 
rodziny zamordowanych, żołnierze oraz 
mieszkańcy obu gmin złożyli przy pomni-
ku wieńce i zapalili znicze.

Odczytano także list napisany na tę 
okoliczność przez wiceministra obrony 
narodowej Beatę Oczkowicz.

PO 70 LATACH
Przypomnijmy: Kałmucki Korpus Ka-

walerii stacjonujący w Górnie to korpus 
utworzony przez Niemców specjalnie 
w celu zwalczania grup partyzanckich. 
Na pomniku w Górnie widnieją nazwiska 
33 osób zamordowanych 5 sierpnia 1944 
roku przez Kałmuków. Pomnik powstał 
w 70 rocznicę tragicznych wydarzeń.

Ku czci pomordowanych

Odsłonięcia pomnika dokonali: Przemysław Łysak, wójt Górna i Wojciech Furmanek, 
burmistrz Daleszyc wraz z Kamilą Strząbałą i Barbarą Kozub, członkiniami rodzin po-
mordowanych.

Uczniowie z Górna przypomnieli wydarzenia sprzed lat.Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą.

27.10.2014 roku uczestniczyłam w bardzo podniosłej uroczystości – odsłonię-
cia w Górnie pomnika ofiar bestialsko pomordowanych przez Kałmuków 5 sierpnia 
1944 roku. Dla nas – bliskich i potomków pomordowanych – było to ogromnym 
przeżyciem. Podejrzewam, że zarówno w czasie homilii wygłoszonej przez ks. Pra-
łata Franciszka Beraka jak i podczas dalszych uroczystości przy pomniku niejedna 
łza spłynęła po twarzy. Moment odsłonięcia pomnika, w którym osobiście miałam 
zaszczyt uczestniczyć jako córka zamordowanego, pozostanie w mojej pamięci na 
zawsze. Byłam małym dzieckiem kiedy zamordowano ojca, ta uroczystość pozwo-
liła mi przeżyć Jego stratę. Salwy honorowe oddane przy pomniku przez wojsko 
słychać było pewnie w niebie, (gdzie mamy nadzieję), Oni przebywają. Nikt z nas 
nie spodziewał się, że po 70 latach znajdą się ludzie, którym tak bardzo zależało, 
aby ta okropna zbrodnia nie została zapomniana, że na postumencie znajdą się 
nazwiska naszych bliskich – obecnie jest to miejsce bardzo nam bliskie. 

Nie znajduję słów, aby wyrazić wdzięczność burmistrzowi Daleszyc – Wojciecho-
wi Furmankowi, wójtowi Górna – Przemysławowi Łysakowi, księżom, żołnierzom, 
młodzieży i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten pomnik powstał,  
a jego odsłonięcie miało tak piękną oprawę. (...)

Serdecznie dziękuję! Barbara Kozub – córka Juliana Liśkowskiego.
Dziękujemy burmistrzowi Daleszyc Wojciechowi Furmankowi oraz wójtowi gmi-

ny Górno Przemysławowi Łysakowi za olbrzymi wkład w powstanie pomnika i zor-
ganizowanie Uroczystości upamiętniającej mord dokonany przez Kałmuków w dn. 
5.08.1944 r. na mieszkańcach Daleszyc i okolicznych miejscowości.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Księdza dziekana.
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Wyjątkowy jubileusz

Dostojni jubilaci, ich rodziny i organizatorzy uroczystości jubileuszowej.

Dla jubilatów wystąpił zespół Bęczkowianie.W imieniu prezydenta RP jubilatów odznaczył wójt Łysak.

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” od 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odzna-

czonych zostało 18 par z gminy Górno. Specjalnym gra-
wertonem i dyplomem uhonorowano też jedną parę, która 
ślub zawarła… 60 lat temu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną za 
małżonków celebrowaną przez księdza profesora Stanisława 
Dyka, proboszcza parafii Krajno Leszka Sztanderę, wikariusza 
Piotra Muszyńskiego i księdza Jana Kaczmarczyka ze Skorze-
szyc.

Po Eucharystii jubilatów zaproszono do znajdującego się po 
sąsiedzku Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się cere-
monia dekoracji medalami.

Odznaczenia w imieniu prezydenta RP wręczył wójt Górna 
Przemysław Łysak, z kolei radny Grzegorz Skiba ofiarowywał 
małżonkom kwiaty, a radna Marzena Jamrożek pamiątkowe 
dyplomy i grawertony przygotowane przez wójta.

Miłą artystyczną niespodziankę przygotowały: Koło Go-
spodyń Wiejskich z Krajna oraz Zespół Pieśni i Tańca Bęcz-
kowianie. Po życzeniach w formie wiersza odczytanych przez 
Teresę Filipczak i Bronisława Skowrońskiego odśpiewano tra-
dycyjne „Sto lat” przy akompaniamencie Bęczkowian. Część 

oficjalną zwieńczono pamiątkowym zdjęciem, po którym za-
proszono wszystkich na uroczysty obiad.

Jubilaci mogli też przypomnieć sobie swój własny ślub, kie-
dy do tańca zagrał Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie.

NASI JUBILACI
60-lecie małżeństwa świętowali: 
Franciszek i Marianna Filipczak z Górna.
50-lecie małżeństwa świętowali:
Romuald i Marianna Bugajscy z Leszczyn, Jan i Zofia Filip-

czak z Krajna-Parceli, Wincenty i Helena Kobiec z Leszczyn, 
Edward i Danuta Cedro z Woli Jachowej, Józef i Zofia Pabis 
z Górna, Marian i Zofia Dudek z Radlina, Stefan i Katarzyna 
Rubak ze Skorzeszyc, Stanisław i Weronika Murawscy z Gór-
na-Parceli, Walerian i Władysława Kwiatek ze Skorzeszyc, 
Marian i Helena Kułaga z Górna, Jan i Marianna Jamrożek ze 
Skorzeszyc, Józef i Jadwiga Grzegolec z Górna, Marian i Ju-
lia Ozga ze Skorzeszyc, Bronisław i Barbara Krzysiek ze Sko-
rzeszyc, Stefan i Marianna Stępień ze Skorzeszyc, Stanisław 
i Janina Solewicz z Bęczkowa, Zdzisław i Julianna Dziedzic 
z Leszczyn, Marian i Zofia Kukla z Krajna-Zagórza.
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26 medali dla ŚDS

Uczestnicy turnieju integracyjnego.

26 złotych medali przywieźli 
podopieczni Środowiskowe-

go Domu Samopomocy z VI Integra-
cyjnego Turnieju Rekreacyjnego, któ-
ry się odbył we wtorek 23 września 
na sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Górnie. 

W turnieju wzięło udział 26 podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Woli Jachowej oraz opiekunki 
i kierownik placówki.

Uczestnicy imprezy zmagali się w kil-
ku konkurencjach: rzucie lotką do celu, 
rzucie piłką do kosza wysokiego lub ni-
skiego w zależności od możliwości za-
wodników.

Były też konkurencje, których na ty-

powych zawodach zobaczyć raczej trud-
no, m.in. rzut do piramidy z puszek oraz 
strzał piłką do małej bramki.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
małe złote medale za uczestnictwo. Zwy-
cięzcy poszczególnych konkurencji otrzy-
mali natomiast duże złote medale.

Zawody otworzyli Hanna Pióro i Sta-
nisław Niestój, a medale na zakończenie 
wręczali wójt Przemysław Łysak oraz 
sędzia główny zawodów Waldemar Moż-
dżonek. 

Sędziami poszczególnych konkurencji 
byli uczniowie klasy szóstej SP w Górnie.

Organizatorem zawodów było Gminne 
zrzeszenie LZS w Górnie przy udziale 
UKS Gimnazjum w Górnie.

Zawodnicy GKS Górno występu-
ją od września w nowych bar-

wach. Stroje zakupił dla nich sponsor 
z Woli Jachowej. Pierwszy występ 
drużyny w niebiesko-białych strojach 
był nader udany i oby tak dalej.

11 września na stadionie piłkarskim 
w Górnie odbyło się przekazanie no-
wych markowych strojów piłkarskich 
dla seniorów GKS Górno przez nowe-
go sponsora klubu: Małgorzatę i Stani-
sława Parszewskich z Woli Jachowej. 
Nowe barwy strojów to kolor niebieski 
z białymi wstawkami i napisami, getry 
niebiesko-białe. Sponsor zakupił rów-
nież kilka par butów piłkarskich. Bardzo 
udany był występ naszych zawodników 
w nowych barwach 14 września, kiedy 
pokonaliśmy dotychczasowego lidera 
klasy A: Wisłę Nowy Korczyn 3:1. Oby 
tak dalej.

Sponsorom dziękują Zarząd Klubu 
oraz zawodnicy. Zespół GKS Górno ze sponsorami Małgorzatą i Stanisławem Parszewskimi.

Nowe stroje klubowe 
piłkarzy GKS Górno

Turniej  
mikołajkowy
Doroczny Mikołajkowy Turniej Te-

nisa Stołowego odbędzie się 5 grud-
nia w hali Zespołu Szkół w Górnie.

Gminne Zrzeszenie Ludowych Ze-
społów Sportowych w Górnie zaprasza 
na coroczny Mikołajkowy Turniej Teni-
sa Stołowego LZS dla mieszkańców 
i pracowników gminy Górno. Impreza 
odbędzie się 5 grudnia 2014 r. (piątek) 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej w Górnie.

 Program zawodów: 
15.30 – Turniej dla uczniów szkół 

średnich
16.00 – Turniej kobiet
17.15 – Turniej dla dorosłych – kat. do 

35 lat
17.45 – Turniej dla dorosłych – kat. 

powyżej 35 lat
Dla najlepszych trzech zawodników 

w każdej kategorii przygotowano puchary.
Z okazji Mikołaja zorganizowany bę-

dzie także turniej dla miłośników piłki 
nożnej.

Odbędzie się on 6-7 grudnia 2014 r. 
(sobota – niedziela) na boisku ORLIK 
przy szkole w Radlinie. Początek w so-
botę o godz. 16 – rozgrywki grupowe. 

W niedzielę przewidywane są roz-
grywki półfinałowe i finałowe.


