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GŁOS GÓRNA

Doceniona przez 
wojewodę i wójta
Statuetkami oraz listami gratulacyjnymi wojewoda Agata Wojtyszek uhonorowała 

zasłużonych pracowników placówek pomocy społecznej ze Świętokrzyskiego. 
Wśród nich znalazła się Aneta Grzegolec, kierownik Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Woli Jachowej.

Okazją do wręczenia wyróżnień był Dzień Pracownika Socjalnego. - Pragnę na Pani ręce 
złożyć wszystkim pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej ser-
deczne podziękowania za trud dotychczasowej pracy. Szczególną wdzięczność pragnę wyra-
zić Pani za udział w organizowaniu codziennej trudnej pracy - czytamy w liście gratulacyjnym.

- To wyróżnienie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jechałam na spotkanie z wo-
jewodą jak co roku, nie sądziłam, że zostanę tak uhonorowana 
- mówi Aneta Grzegolec, kierownik Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Woli Jachowej.

- Gmina Górno jest gminą nowoczesną i wyjątkową. Taką, 
w której nie pozostajemy obojętni na los osób niepełnospraw-
nych. Zależy nam na poprawie jakości ich życia, samopo-
czucia, ale także na poprawie relacji między osobami 
niepełnosprawnymi a ich bliskimi czy sąsiadami - mówi 
kierownik Grzegolec. 

- Na galę do wojewody nie byłem zaproszony, ale jako 
bezpośredni przełożony pani Anety cieszę się i skła-
dam jej gratulacje. Z okazji Dnia Pracownika Socjalne-
go również przyznałem jej wysoką nagrodę - mówi wójt 
Przemysław Łysak. - Dotacja na funkcjonowanie ŚDS przy-
znawana jest przez Urząd Wojewódzki według ilości pod-
opiecznych. Bywa, że pod koniec roku brakuje środków 
i gmina pomaga dotrwać. Jestem po rozmowie z panią 
kierownik. ŚDS powinien zacząć starć się o środki z ze-
wnątrz. Pisać projekty jak pozostałe jednostki w gmi-
nie. W tej dziedzinie jest wiele do pozyskania. Tylko 
trzeba chcieć - mówi wójt Łysak. Aneta Grzegolec

„Łysica” niosła
krzyż na Łysicę
Mieszkańcy Krajna zrzeszeni 

w Klubie AA „Łysica” pomogli 
wnieść krzyż na najwyższy szczyt Gór 
Świętokrzyskich.

Na jednym z wierzchołków Łysicy znaj-
duje się replika pamiątkowego krzyża 
z 1930 r., który przypomina o historii tej 
ziemi i o relikwiach Drzewa Krzyża Świę-
tego przechowywanych w najstarszym 
polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu. 

Informację o akcji wniesienia krzyża 
przekazała grupie pani Dorota Matuszew-
ska, kierownik GOPS, opiekująca się 
z ramienia gminy Klubem Anonimowych 
Alkoholików „Łysica”, która cieszy się, 
że grupa jest aktywna i widoczna. Krzyż 
niosy również grupy AA z Masłowa i Bo-
dzentyna.

Uroczystości rozpoczęła msza Święta 
w kościele w Świętej Katarzynie, podczas 
której poświęcono krzyż. W czasie wno-
szenia nowego krzyża odbyła się wspólna 
modlitwa drogi krzyżowej. Usytuowanie 
nowego krzyża stanowi ważne wyda-
rzenie podkreślające religijny charakter 
Gór Świętokrzyskich. Inicjatorem przed-
sięwzięcia była gmina Bodzentyn. Krzyż 
wykonał pan Dariusz Mendak z Klonowa 
w gminie Łączna.

Jak powiedział burmistrz Bodzentyna 
Dariusz Skiba, zdjęty 20-letni dębowy 
krzyż zostanie przekazany do klasztoru 
bernardynek w Świętej Katarzynie.

Mieszkanie chronione dla rodziny z gminy Górno
Przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzam-

czu Chęcińskim powiat oddał do użytku trzy mieszkania 
chronione dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej. Jedno z mieszkań przydzielono rodzinie z naszej gminy.

- Pomoc, w formie mieszkania chronionego, będzie przyznawana 
czasowo. Rodziny będą musiały same płacić za media w tych miesz-
kaniach – dodała Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie. Utworzenie mieszkań chronionych pozwoli zapewnić 
rodzinom w trudnej sytuacji czasowe wsparcie mieszkaniowe. - Cie-
szymy się, że osoby potrzebujące pomocy ją dostały. Cieszę się, że 
w tym gronie znaleźli się mieszkańcy naszej gminy. To czteroosobo-
wa rodzina z Górna Bór, której drewniany dom groził zawaleniem.  
Z sołtysem Marianem Grzegolcem od dawna zastanawialiśmy się 
jak im pomóc - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna, obecny na uro-
czystości przekazania mieszkań chronionych. - Dzięki dobrej współ-
pracy z PCPR rodzina z naszej gminy mogła zyskać jedno z miesz-
kań - mówi Dorota Matuszewska, kierownik GOPS w Górnie.

Wójt Łysak podczas uroczystego 
oddania mieszkań chronionych.

Wstęgę przecina Michał Go-
dowski, starosta kielecki.
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FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH
oraz 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRNIE

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA KONCERT

W RAMACH PROJEKTU 

„FILHARMONIA OT!WARTA”

UWIĘZIENI NA STATKU PIRACKIM
4 grudnia 2016 r. o godz. 1600

w

GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GÓRNIE
Górno 79 A

Wystąpią:  

Świętokrzyski Kwartet Puzonowy
Agnieszka Nowak Zagóra – prowadzenie, animacja 

publiczności

Na godzinę przed koncertem zapraszamy na  warsztaty, podczas których 
dzieci wspólnie z animatorami wykonają chusty pirackie i opaski, a następnie 

własnoręcznie je ozdobią.

Wstęp wolny !!!

Koncert dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy do filharmonii
Wójt gminy Górno Przemysław Łysak z początkiem br. na-

wiązał współpracę z Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach 
kierowaną przez dra Jacka Rogalę - dyrektora naczelnego i ar-
tystycznego Filharmonii Świętokrzyskiej. 

Dzięki temu 4 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gór-
nie, odbędzie się koncert organizowany w ramach projektu 
„FILHARMONIA OT!WARTA” pn. Uwięzieni na statku pirac-
kim”, poprzedzony wieloma atrakcjami dla dzieci, na który ser-
decznie zapraszamy.

Kamery w szkole
W Zespole Szkół w Krajnie został rozbudowany monitoring. 

Obecnie jest już 10 kamer, a docelowo ma ich być 12. Wymie-
niono także rejestrator. Została też przygotowana instalacja do 
podłączenia w przyszłości alarmu.

- Udało się to zrealizować dzięki życzliwości rodziców naszych 
uczniów, którzy w tym roku szkolnym zebrali kwotę ponad 6 ty-
sięcy złotych - mówi Małgorzata Pajdała, wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Krajnie, dziękując rodzicom za finansowe wsparcie.

Na niebezpiecznym skrzyżowaniu powstało rondo. Na zdjęciu 
jeszcze w trakcie budowy.

Rondo na skrzyżowaniu drogi z Podmąchocic i trasy 
w kierunku Bęczkowa jest już gotowe. Podobnie jak chod-
nik i nowy asfalt. Trwają jeszcze ostatnie prace wykoń-
czeniowe.

Inwestycja miała być wykonana do czerwca przyszłego 
roku, ale firma, która wygrała przetarg, uporała się z nią w iście 
ekspresowym tempie. Na drodze z Podmąchocic w kierunku 
Mąchocic, gdzie do szkoły uczęszcza spora grupa dzieci z na-
szej gminy, ułożono chodniki, przebudowano niebezpieczne 
skrzyżowanie, na którym powstało rondo. Wykonane zostało 
także odwodnienie jezdni.

Inwestycja została wykonana za 542 tys. zł. Gmina złożyła 
wniosek i uzyskała ponad 63-procentowe dofinansowania na 
ten cel z programu PROW „Budowa lub modernizacja dróg lo-
kalnych”. Wspólnie z sołtysem Podmąchocic, Edwardem Wal-
donem, od dawna próbowaliśmy pomóc dzieciom idącym do 
szkoły. One są najważniejsze. Niestety w ostatnim czasie samo-
chody pędzące starą trasą dwa razy spowodowały groźne wy-
padki z udziałem dzieci - mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Mamy oszczędzać  
na bezpieczeństwie?
28 listopada br. spadł centymetrowy śnieg, a temperatura nie-

wiele poniżej zera. W Urzędzie Gminy Górno rozdzwoniły się te-
lefony, że na drogach jest ślisko. Tą kwestię, w tym dniu, poruszył 
na sesji wójt Łysak. Stwierdził, że prowadzone są śledztwa i prze-
słuchania oraz kontrole prokuratury, policji, NIK i Urzędu Zamó-
wień  Publicznych, dotyczące odśnieżania w latach ubiegłych. 
Wielokrotne zarzuty w tej sprawie formułował radny Jan Sikora, 
który twierdzi, że zbyt dużo kosztuje zimowe utrzymanie dróg  
i trzeba oszczędzać. Wójt pytał czy mamy oszczędzać na bezpie-
czeństwie ludzi, bo ten dzień pokazał, że nie musi być wielkich 
opadów śniegu, aby na drogach było bardzo niebezpiecznie.

- Dzwoniący do urzędu ludzie stwierdzali, że w ubiegłym roku 
nie było nawet jednego dnia takiego zaniedbania i zawsze drogi 
były posypane. Niektórych odsyłałem, aby dzwonili do radne-
go Sikory, bo to on twierdził, że za dużo wydajemy na zimowe 
utrzymanie dróg - mówi wójt. Przypomnijmy, że do tegoroczne-
go przetargu na zimowe utrzymanie dróg zgłosił się tylko jeden 
oferent i to on wykonuje zlecenie.

Na godzinę przed koncertem zapraszamy na warsztaty, podczas  
których dzieci wspólnie z animatorami wykonają chusty pirackie  

i opaski, a następnie własnoręcznie je ozdobią

Koncert dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Gmina Górno bierze udział 
w ogólnowojewódzkim pro-

gramie Dziecięca Piłka Ręczna. Piłki 
i bramki do szczypiorniaka trafią do 
każdej naszej szkoły. Czy uda nam 
się wychować następców obecnych 
mistrzów z Vive Tauronu  Kielce.

- Mam nadzieję, że tak. Mobilizacja 
jest tym większa, że przecież kilku za-
wodników podstawowego składu kielec-
kiej drużyny mieszka na terenie naszej 
gminy – mówi wójt Przemysław Łysak, 
który nie tylko mówi, ale i robi wszystko 
by tak się stało.

Program Dziecięca Piłka Ręczna za-
kłada, że jedna szkoła w każdej gminie 
województwa świętokrzyskiego (w przy-
padku gminy Górno to SP Skorzeszy-
ce) otrzyma sprzęt do trenowania piłki 
ręcznej: piłki, bramki, kamizelki i specjal-
ne znaczniki do tworzenia boiska, 
a nauczyciele przejdą specjalne szkole-
nie w zakresie trenowania młodych adep-
tów szczypiorniaka.

Wójt Górna zdecydował, że identyczny 
sprzęt trafi do wszystkich szkół w naszej 
gminie. Warto podkreślić, że na taki gest 
stać było tylko dwóch włodarzy w regio-
nie również Roberta Jaworskiego, burmi-
strza Chęcin.

- Zawsze starałem się, by wszystkie 
szkoły w naszej gminie były traktowa-
ne tak samo. Równy dostęp do edukacji 
i wysoki poziom nauczania w szkołach 
był, jest i będzie moim priorytetem. Nie 
wyobrażam sobie, by dzieci z jednej miej-
scowości mogły trenować piłkę ręczną, 
a w innej nie, dlatego podjąłem decyzję, 

że dokupimy piłki i bramki do pozostałych 
placówek oświatowych w naszej gminie – 
mówi wójt Łysak.

Projekt Dziecięca Piłka Ręczna reali-
zowany jest przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli.

33

Wychowamy mistrzów?

W ramach akcji Urzędu Marszałkowskiego i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w naszej gminie sprzęt sportowy dostała szkoła w Skorzeszycach. Na 
zdjęciu pierwsza z lewej Lidia Rafalska, dyrektor SP Skorzeszyce.

Tylko dwóch włodarzy w województwie 
świętokrzyskim zdecydowało się za-
kupić sprzęt sportowy dla wszystkich 
szkół: Robert Jaworski, burmistrz Chę-
cin oraz Przemysław Łysak, wójt Górna.

Droga z Leszczyn Skały do Kopcówek już gotowa
Mieszkańcy miejscowości Lesz-

czyny Skała nie muszą już jeź-
dzić i chodzić po błocie, by dotrzeć 
do domu. W ich miejscowości po-
wstała jezdnia asfaltowa.

Nowa droga wykonana została w nie-
spełna miesiąc. Zrobiono tak zwane ko-
rytowanie wraz z profilowaniem i za-
gęszczeniem podłoża, które dodatkowo 

wzmocniono cementem. Wykonano pod-
budowę z kruszywa, a następnie ułożono 
dwie warstwy asfaltu. Pierwszą wiążącą 
i wyrównawczą oraz drugą, tak zwaną 
warstwę ścieralną. Ostatnim etapem 
było wykonanie poboczy z kruszywa. 

Wykonawcą była Firma Usługo-
wo-Handlowa „LECH” Leszek Pióro, 
mieszcząca się w Górnie-Parcelach, 

a inwestycja kosztowała 63 tys. zł, po-
chodzących w całości z budżetu naszej 
gminy. Firma ta równocześnie wykony-
wała dla gminy Masłów przedłużenie tej 
drogi do Woli Kopcowej.

- Sołtys Leszczyn Stanisław Anioł od 
dawna zabiegał o dokończenie tej drogi. 
Teraz wspólnymi siłami udało się wyko-
nać tę inwestycję - mówi wójt Łysak.

Tak wyglądała droga przez Leszczyny-Skałę w październiku... ...a tak wyglądała 18 listopada.
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4 listopada na gali „Echa Dnia”, gali 
laureatów konkursów: Rolnik Roku 2016, 
Koło Gospodyń Wiejskich 2016 i Agrobiz-
nes 2016 nie zabrakło stoiska oraz wystę-
pu prężnie działającego na terenie gminy 
Górno - Gminnego Koła Gospodarzy. 
Naszych reprezentantów wspierał wójt 
Przemysław Łysak, który kibicuje Gospo-
darzom od samego początku. Pomimo 
tego, iż w tym roku koła gospodyń i go-
spodarzy nie brały udziału w konkursie, 
to nasi przedstawiciele zostali zaproszeni 
przez organizatorów, aby uświetnić galę 

swym występem. Panowie z GKG pod-
czas tego emocjonującego wydarzenia 
zaprezentowali nie tylko swój fantastycz-
ny kunszt artystyczny, którym porwali do 
tańca całą publiczność, ale również dali 
się poznać jako znakomici kucharze. Na 
ich stoisku można było spróbować nie tyl-
ko pysznych słodkości, ale również wła-
snoręcznie robionych nalewek. Barwne 
stoisko przyciągnęło wielu znakomitych 
gości, którzy chwalili panów z GKG za 
oryginalny i niepowtarzalny smak serwo-
wanych potraw.

Mogą pracować w biurze

Gminne Koło Gospodarzy podczas występu na gali Rolnik Roku.

Gospodarze na gali

Podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Woli Ja-

chowej przeszli kurs pracownika biu-
rowego i otrzymali stosowne certyfi-
katy. Nauczyli się obsługi komputera, 
poznawali język angielski, a w czasie 
warsztatów objęci byli pomocą psy-
chologiczną.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Woli Jachowej wspólnie z Fundacją 
Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Na-
dziei” realizuje projekt „Droga do ak-
tywizacji osób niepełnosprawnych”. 
Dzięki temu podopieczni placówki mogli 
przejść bezpłatne szkolenie przygotowu-
jące ich do pracy w biurze, ale nie tylko. 
- Nauczyli się rzeczy, które przydadzą 
im się w codziennym życiu, jak choćby 
tworzenia pism urzędowych – wyjaśnia 
Aneta Grzegolec, kierownik ŚDS.

Każdy uczestnik szkolenia nauczył 
się podstaw pracy w biurze, przeszedł 
szkolenie z zakresu obsługi komputera, 
były również zajęcia z języka angielskie-
go. W sumie 90 godzin kursu, podczas 
którego uczestnicy szkolenia byli objęci 
pomocą psychologiczną.

Na koniec rozdano certyfikaty, nie 
wszyscy je co prawda otrzymali, ale jak 

podkreśla kierownik Grzegolec, najważ-
niejsze jest to, że wszyscy uczestnicy 
czegoś się nauczyli. - Na pewno podnio-
sła się ich samoocena. Wielu z nich są-
dziło, że pewnych rzeczy nie potrafią, że 

nie dadzą rady tego zrobić, tymczasem 
poradzili sobie i widać, że nabrali więk-
szej wiary w swoje możliwości – stwier-
dza nasza rozmówczyni.

Podopieczni z ŚDS w Woli Jachowej z certyfikatami ukończenia szkolenia w zakresie umiejęt-
ności niezbędnych pracownikowi biurowemu.

Sukces naszej 
uczennicy

III miejsce w Powiatowych 
Konfrontacjach Historycz-

nych wywalczyła Urszula Krzysiek, 
gimnazjalistka z Górna.

Jak co roku  gimnazjum w Bielinach 
było gospodarzem kolejnej edycji Powia-
towych Konfrontacji Historycznych im. 
Kazimierza Sabbata. Do rywalizacji sta-
nęło 32 uczniów z ośmiu gimnazjów z te-
renu powiatu kieleckiego. Tematyka zwią-
zana była z 1050 rocznicą chrztu Polski 
oraz z historią najstarszych kościołów 
i klasztorów ziemi świętokrzyskiej. Bar-
dzo dobrze spisała się uczennica klasy II 
Gimnazjum im. Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego w Górnie – Urszula Krzysiek, która 
zajęła wysokie III miejsce. Gratulujemy. 

Urszula Krzysiek.
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W duchu patriotyzmu

11 listopada to dla Polaków 
jedna z najważniejszych dat 

w kalendarzu. To właśnie 11 listopa-
da 1918 roku, po 123 latach zaborów, 
nasz kraj znów pojawił się na mapie 
Europy. 

Z tej okazji wójt gminy Górno Prze-
mysław Łysak wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury po raz pierwszy zor-
ganizowali uroczyste, gminne obchody 
tego najważniejszego polskiego święta 
narodowego.

Świętowanie rozpoczęła uroczy-
sta msza święta odprawiona w ko-
ściele pw. św. Wawrzyńca w Górnie, 
w której uczestniczyli przedstawiciele 
samorządu, dyrektorzy szkół, dele-
gacje kół gospodyń wiejskich, zespo-
łów ludowych i różnych środowisk 
z terenu gminy Górno. W swojej homilii 
ksiądz proboszcz Edward Kupis zwró-
cił wszystkim uwagę jak ważna jest 
pamięć o tych, którym zawdzięczamy 
upragnioną wolność. Po mszy świę-
tej delegacja na czele z wójtem gminy 
udała się pod pomnik pomordowanych 
mieszkańców w sierpniu 1944 roku aby 
złożyć kwiaty i zapalić znicze – symbo-
le naszej pamięci.

Następnie uczestnicy uroczystości 
przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie miała miejsce część artystycz-
na. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu 

narodowego głos zabrał Przemysław 
Łysak, wójt gminy, który przypomniał 
nam, iż w ten szczególny dzień wspo-
minamy wszystkich, którzy walczyli 
i ginęli w obronie suwerennej Polski. 
Podkreślił, iż mamy to szczęście żyć 
w czasach pokoju, ale to nie oznacza, 
że zwolnieni jesteśmy z obowiązków 
patriotycznych, spoczywających na 
każdym z nas.

Po wystąpieniu wójta gminy na tle 
biało-czerwonej dekoracji wykonawcy, 
m.in. dzieci z grupy muzycznej GOK, 
Julia Waglewska, Zespół Śpiewaczy 
Górnianecki oraz Gminne Koło Gospo-
darzy zaprezentowali program słow-
no-muzyczny skłaniający do głębokiej 
refleksji nad historią Polski. Na koniec 
radosnego świętowania przyszedł 
czas na wspólny śpiew pieśni niepod-
ległościowych opiewających miłość do 
ojczyzny. Na tym zakończyliśmy tego-
roczne obchody Święta Niepodległości, 
które uświadomiły nam, iż bycie Pola-
kiem to nie tylko duma, ale i obowią-
zek.

/GOK/

Uroczystość jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodle-
głości rozpoczęła msza święta w kościele w Górnie.

Złożenie kwiatów przed pomnikiem pomordowanych w cza-
sie II wojny światowej w Górnie.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie odbył się koncert pieśni patriotycznych, w którym wzięli udział licznie przybyli miesz-
kańcy naszej gminy. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.
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Obieraczkę do ziemniaków oraz 
szatkownicę do warzyw za-

kupiono do kuchni w Zespole Szkół 
w Bęczkowie. Maszyny ułatwią pracę 
kucharkom.

Każdego dnia w szkolnej kuchni 
w Bęczkowie przygotowywanych jest 
ponad 500 posiłków. Gotuje się tu obia-
dy nie tylko dla tutejszych uczniów, ale 
także dla dzieci z trzech innych placó-
wek oświatowych: Szkoły Podstawowej 
w Leszczynach, Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Cedzynie oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Radlinie.

Nowa obieraczka do ziemniaków 
kosztowała prawie 7 tys. zł. Jest duża 
i wydajna - informuje Agnieszka Gołąbek, 
dyrektor Zespołu Szkół w Bęczkowie. 

- Stara miała mały wsad, a jej wydaj-
ność nie była najlepsza. Nowa maszyna 
obiera wiadro ziemniaków w dwie minu-
ty - mówi Ewa Siudajewska, pracownica 
kuchni.

Niebawem do Bęczkowa powinna do-
trzeć szatkownica do warzyw.

- Maszyna pozwoli nie tylko przyrzą-
dzać w krótkim czasie surówki, ale także 
kroi ziemniaki w kostkę do zupy. 

- Ta czynność zajmowała do tej pory 
kucharkom bardzo dużo czasu - infor-
muje dyrektorka szkoły.

Obie maszyny zostały zakupione za 
pieniądze przydzielone placówce w po-
staci dotacji celowej przez wójta gminy.

Pracownice szkolnej kuchni szacują, 
że dzięki nowym maszynom zaoszczę-
dzą co najmniej godzinę.

- Cieszymy się z nowych urządzeń 
i dziękujemy wójtowi za finansową po-
moc - mówią zgodnie pracownice kuchni 

i dyrektorka szkoły.
- Przeznaczyliśmy pieniądze na nowe 

maszyny, bo wiedzieliśmy jak bardzo 
są one potrzebne. W szkolnej kuchni 
w Bęczkowie, mimo że fizycznie pracują 
w niej o dwie osoby mniej, niż w kuchni 
szkolnej w Woli Jachowej to panie dzien-
nie wykonują tu o 120 posiłków więcej - 
informuje wójt gminy Przemysław Łysak.

Nowe urządzenia usprawnią 
pracę szkolnej kuchni

Ewa Siudajewska, pracownica kuchni oraz Agnieszka Gołąbek, dyrektor Zespołu 
Szkół w Bęczkowie przy nowej obieraczce do ziemniaków.

Andrzej Polan w Radlinie
Znany polski kucharz, występują-

cy między innymi w „Dzień Do-
bry TVN” oraz programie „Polska ze 
smakiem” przyjechał do Radlina, by 
wystąpić przed klientami Delikatesów 
Centrum i ugotować dla nich kilka po-
traw.

Andrzej Polan był szefem kuchni 
w renomowanych hotelach w Warszawie 
i Zakopanem. Zasłynął dzięki występom 

w telewizji TVN. Pracuje między innymi 
dla właściciela marki Delikatesy Cen-
trum. Pod koniec października przyje-
chał do sklepu tej sieci w Radlinie. 

- Andrzej Polan przygotował dla na-
szych klientów trzy potrawy – mówi Piotr 
Mochocki, właściciel marketu w Radli-
nie.  Jedną, z racji pory roku, z dyni, dru-
gą z ryb, zaś trzecią z mięsa - informuje 
Piotr Mochocki.

Gospodarstwo 
z Krajna szóste 
w województwie
Gospodarstwo Agroturystyczne „Na 

Wzgórzu” z Krajna Pierwszego, prowa-
dzone przez Sabinę i Grzegorza Skibów, 
zdobyło szóste miejsce w województwie 
w plebiscycie zorganizowanym przez 
„Echo Dnia”.

Redakcja tego dziennika ogłosiła 
plebiscyt na najlepszego rolnika, koło 
gospodyń i gospodarzy. Towarzyszył 
mu plebiscyt Agrobiznes 2016, w któ-
rym wybierano najlepsze gospodarstwo 
w kategorii Produkcja oraz Agrotury-
styka. O wyniku plebiscytu decydowali 
czytelnicy, którzy mogli głosować za po-
mocą SMS-ów, portalu społecznościo-
wego Facebook oraz klików na portalu 
echodnia.eu a także kapituła kokonkur-
su. Gospodarstwo „Na Wzgórzu” zdoby-
ło szóste miejsce w województwie i było 
jedynym z naszej gminy, które zostało 
uhonorowane w plebiscycie.
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Rowery za... plakat

Dziesiątki osób uczęszczających 
do szkół w naszej gminie złoży-

ły ślubowanie na ucznia. Przysięgali 
zarówno ci z podstawówek, jak i ci 
z gimnazjów.

W niektórych placówkach uroczy-
ste ślubowanie połączono z obchodami 
Święta Niepodległości. W innych były 
one świętem oddzielnym. Osoby rozpo-
czynające edukację w pierwszych kla-

sach przysięgały być pilnymi uczniami, 
dbać o dobre imię szkoły i swoje jako 
ucznia. Wszystkim życzymy, by dotrzy-
mali przyrzeczenia.

/AP/

Przyrzekali, że będą pilnymi uczniami

Rowery, tablety oraz głośniki 
komputerowe 2+1 można było 

wygrać w konkursie „Z ekologią przez 
Góry Świętokrzyskie”. By zgarnąć 
główną nagrodę, wystarczyło wykonać 
plakat z surowców wtórnych.

Czy trudno w dzisiejszych czasach za-
pracować na nowy rower? Nie. Wystar-
czy mieć dobry pomysł i trochę odpadów. 
Przekonali się o tym nasi uczniowie bio-
rący udział w konkursie ekologicznym zor-
ganizowanym przez Związek Gór Święto-
krzyskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Kielcach oraz samorząd 
gminy Górno.

Celem konkursu było propagowanie 
ekologii i selektywnej zbiórki odpadów 
wśród młodych ludzi.

W naszej gminie do walki o nagrody 
przystąpiło ponad stu uczniów rywalizują-
cych w trzech kategoriach wiekowych. 

W kategorii szkół podstawowych - kla-
sy 0-III uczestnicy mieli wykonać plakat 
z surowców wtórnych. Takie samo zda-
nie stało przed gimnazjalistami. Z kolei 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 
mieli zbudować ekopojazd z surowców 
wtórnych.

W najmłodszej kategorii wiekowej ry-
walizacja była największa, bowiem wy-

startowało w niej aż 76 uczniów. Pierwsze 
miejsce zajęła Wiktoria Krężołek ze Szko-
ły Podstawowej w Krajnie, druga była Eli-
za Pióro ze szkoły w Bęczkowie, a trzecia 
Zuzanna Cedro ze szkoły w Cedzynie.

W kategorii klas IV-VI szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce jurorzy przyznali 
Kewinowi Wolskiemu ze szkoły w Sko-

rzeszycach, a kolejne Tomkowi Krajca-
rzowi i Jakubowi Bugajskiemu ze szkoły 
w Cedzynie.

W kategorii gimnazjalistów pierwsze 
miejsce zajęła Natalia Cisak ze szkoły 
w Krajnie, drugie Mateusz Skrzeczowski 
z gimnazjum w Bęczkowie, a trzecie Kata-
rzyna Michta z gimnazjum w Górnie.

Wójt Przemysław Łysak wręcza rower Natalii Cisak z gimnazjum w Krajnie.
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Rewitalizacja gminy Górno
W związku z planowaną 

realizacją procesu re-
witalizacji, Urząd Gminy Górno 
rozpoczyna działania związane 
z opracowaniem Programu Rewitali-
zacji dla Gminy Górno na lata 2016–
2022 zgodnie z Ustawą z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  
i Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 
2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 
sierpnia 2016 r. przez Ministra Roz-
woju.

Program ten będzie stanowił podsta-
wę do podjęcia kompleksowych działań 
rewitalizacyjnych na zdegradowanym 
obszarze gminy wymagającym szcze-
gólnego wsparcia. Ponadto umożliwi 
efektywne pozyskiwanie dofinanso-
wania projektów ze środków Unii Eu-

ropejskiej w perspektywie finansowej 
na lata 2014–2020. Zaplanowane do 
realizacji projekty w ramach ww. doku-
mentu przyczynią się do pobudzenia 
aktywności społecznej i przedsiębior-
czości mieszkańców, przywrócenia es-
tetyki i ładu przestrzennego, ochrony 
środowiska naturalnego, zachowania 
dziedzictwa kulturowego, a tym samym 
poprawy jakości życia społeczności lo-
kalnej.

Pierwszym etapem prac była cało-
ściowa diagnoza gminy Górno w po-
dziale na sołectwa, umożliwiająca wy-
znaczenie obszaru zdegradowanego 
oraz obszaru rewitalizacji, charakte-
ryzujących się największą kumulacją 
problemów i lokalnych potencjałów. 
Obszar rewitalizacji obejmuje swoim 
zasięgiem zamieszkałe tereny sołectw: 
Górno, Górno Parcele oraz fragment 

Woli Jachowej. 
Aktualnie trwają prace związane 

z pogłębioną diagnozą wyznaczonego 
obszaru rewitalizacji, mającą na celu zi-
dentyfikowanie najważniejszych zjawisk 
kryzysowych, potencjałów lokalnych, 
a także poznanie potrzeb rewitalizacyj-
nych. Następnym etapem będzie opra-
cowanie założeń do dokumentu oraz 
projektów rewitalizacyjnych. 

Zapraszamy mieszkańców do udzia-
łu w konferencji rozpoczynającej prace 
nad dokumentem, która odbędzie się 7 
grudnia 2016 r. od godz. 12.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Górnie, a także 
w kolejnych spotkaniach, które będą or-
ganizowane na każdym etapie prac nad 
dokumentem. Szczegółowe i bieżące 
informacje publikowane będą na stronie 
internetowej gminy Górno www.gorno.
pl w zakładce „Rewitalizacja”.

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Górno na lata 2016–2022” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji 

na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego

Poglądowa mapa obszaru rewitalizacji na terenie gminy Górno

SKORZESZYCE


