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GŁOS GÓRNA

8 marca
Każdy z panów dziś pamięta 
o kobiecych w marcu świętach.
Wszyscy odświętnie ubrani...
wielce mili dla swojej Pani!

Cieszą się więc nasze Panie,
każda bowiem „coś” dostanie - 
choćby kwiatek czy całusa 
od kochasia lub mężusia. 

Czy to Janek, czy to Franek,
czy też inny mościpanek, 
każdy niesie kwiatów płatki
dla Urszulki i Agatki.

Mąż dla żony niesie dary,
dziadek babci, choć już stary,
wnuk przykładem urzeczony
wręczy prezent narzeczonej.

Każdy biega jak szalony
do kochanki lub do żony,
do dziewczyny lub rozwódki, 
aby zdążyć, bo dzień krótki.

Dzień ten – piękny, Drogie Panie, 
niech w pamięci Wam zostanie!
Bądźcie miłe i radosne 
jak skowronek w każdą wiosnę. 

Dziś od Panów te życzenia 
wszystkim Paniom - bez Imienia.
Niechaj zawsze pamiętają,
że mężczyźni... gest swój mają!

Bronisław Skowroński

Najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Paniom 

z okazji Dnia Kobiet
składają

Janusz Bednarz
Przewodniczący 

Rady Gminy Górno
oraz

Przemysław Łysak
Wójt Gminy Górno
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Najwyższy 
przyrost 
naturalny
w regionie

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ
9 lutego 2016 roku pożegnaliśmy 

Pana Władysława Stąpora z Radlina, 
w okresie II wojny światowej żołnierza 
Armii Krajowej. Po wojnie działacza 
ZBOWiD, a od 1990 roku Związku 
Kombatantów RP. 

Pan Władysław należał do Armii 
Krajowej od 31 grudnia 1943 roku. 
Podlegał rozkazom słynnego „Jacka” 
Jana Kosińskiego - komendanta AK 
na gminy Górno, Bodzentyn, Nowa Słupia. Pan Władysław 
odznaczony został między innymi: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności, a także odznaką 
„Za Zasługi dla Kielecczyzny”. W opinii Zdzisława Dobru-
ta - członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatan-
tów RP, Władysław Stąpór dał się poznać jako wyróżniają-
cy działacz Związku Kombatantów, pełniąc przez wiele lat 
funkcje skarbnika Koła w Górnie.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 9 
lutego wzięli udział wójt gminy Przemysław Łysak oraz 
przewodniczący Rady Gminy Janusz Bednarz. W ostatniej 
drodze Władysławowi Stąporowi towarzyszył także dyrek-
tor wraz z delegacją uczniów szkoły w Radlinie. Władysław 
Stąpór przez wiele lat pracował w tej placówce oświatowej.

- Pan Stąpór zawsze dbał o sztandar kombatantów, aby 
był czysty i zadbany, interesował się mogiłami na cmenta-
rzu,  pomnikami będącymi na terenie gminy, organizował 
spotkania kombatantów i uczestniczył w uroczystościach 
patriotycznych. Często przychodził do urzędu, rozmawiał, 
doradzał. Jego śmierć to duża strata - mówi wójt Górna 
Przemysław Łysak.

UWAGA ROLNICY!
Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rol-

nego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sekto-
rze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktu-
alizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agen-
cja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników 
w sektorach hodowlanych, m.in. na podstawie danych 
z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego 
przez ARiMR. Składanie wniosków rozpoczęło się 18 lutego 
i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą 
mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku 
Rolnego, właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłane-
go wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.

Więcej informacji na ten temat oraz niezbędne dokumen-
ty można znaleźć na stronie internetowej Agencji Rynku 
Rolnego: www.arr.gov.pl.

BEZPŁATNE BADANIA DLA PAŃ
Cytomammobus po raz kolejny przyjedzie do naszej gminy. 

Specjalny pojazd przystosowany do wykonywania badań cy-
tologicznych i mammograficznych stacjonował będzie 29 lute-
go, w poniedziałek, 
w Górnie koło ośrod-
ka zdrowia oraz  
1 marca obok przy-
chodni w Radlinie. 
Bezpłatne badania 
będą wykonywane 
w godzinach 10-16. 
Więcej informa-
cji oraz zapisy pod 
nrem 661 911 300.

Jesteśmy gminą, w której w 2015 roku urodziło się 
najwięcej dzieci w całym województwie. Także licz-

ba mieszkańców systematycznie u nas rośnie.
Świętokrzyskie stoi przed wielkim demograficznym kryzy-

sem. Jak szacują analitycy Głównego Urzędu Statystycznego 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat nasze województwo wyludni 
się o 200 tysięcy osób. Tylko w ciągu ostatniego roku w stolicy 
województwa ubyło ponad półtora tysiąca mieszkańców.

Na szczęście problem wyludniania nie dotyczy gminy Górno. 
W 2015 roku urodziło się tu 162 dzieci. Zmarło zaś 100 osób. 

- Mamy najwyższy przyrost naturalny spośród wszystkich gmin 
powiatu kieleckiego – mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Także liczba mieszkańców od czterech lat systematycznie 
rośnie. Na koniec grudnia 2015 przekroczyła pułap 14 tysięcy 
mieszkańców. To spory sukces, którym nie wszyscy wójtowie 
czy burmistrzowie mogą się pochwalić. Dla przykładu w sąsied-
nim Bodzentynie liczba mieszkańców z prawie 12 tys. w 2002 
roku spadła do 11.632 na koniec 2015 roku.

Zdaniem naszego wójta pozytywna tendencja demograficz-
na to efekt działań, jakie od lat podejmowane są na rzecz po-
prawy jakości życia mieszkańców.

- Mamy bardzo dobrą oświatę, o czym świadczą wyniki na 
egzaminach końcowych uczniów podstawówek. Posiadamy 
zabezpieczenie przedszkolne dla wszystkich dzieci z terenu 
gminy, a w niedalekiej przyszłości planujemy także wybudować 
żłobek. Mamy bardzo dobrze działającą publiczną służbę zdro-
wia, jedne z najniższych cen za wodę, odprowadzanie ścieków 
i wywóz śmieci w powiecie kieleckim. Jesteśmy także gmi-
ną atrakcyjną dla osób pragnących wybudować dom, o czym 
świadczy liczba pozwoleń na budowę – wymienia wójt Przemy-
sław Łysak.

Nasz rozmówca dodaje także, że od lat kładzie wysoki na-
cisk na to, by urząd był przyjazny mieszkańcom, a obsługa pe-
tentów na wysokim poziomie.

– 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
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.
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Dodatkową pulę 23 ton żywności dla potrzebują-
cych mieszkańców naszej gminy, przy udziale 

wójta Przemysława Łysaka i Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, pozyskało Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Radlina i Gminy Górno. Paczki spożywcze zostaną 
rozdane jeszcze przed Wielkanocą.

Programem operacyjnym Pomoc Żywnościowa objętych 
jest 820 osób z gminy Górno. W sumie z pomocy korzysta 
228 rodzin z całej gminy. 

Ostatnio z Kieleckiego Banku Żywności pozyskano kolej-
ne 23 tony artykułów spożywczych. Około 15 ton zostało już 
przywiezionych do Górna i zmagazynowanych w Gminnym 
Ośrodku Kultury, skąd wszystko trafi do mieszkańców jesz-
cze przed Wielkanocą.

- Żywność zostanie rozdysponowana wśród osób najbar-
dziej potrzebujących, które są podopiecznymi GOPS i biorą 
udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa – in-
formuje Joanna Grzegolec z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Górnie.

Paczki żywnościowe są takie same dla wszystkich. Znaj-
dzie się w nich: makaron, ryż, kasza, koncentrat pomidoro-
wy, dżem, mielonka mięsna, klopsy mięsne, cukier, olej, ser 
żółty, kawa zbożowa, sok i mleko - wymienia Joanna Grze-
golec. 

Żywność została zmagazynowana i będzie rozdawana 
w GOK Górno według harmonogramu, który publikujemy 
w formie tabeli obok.

- Zależy nam, by ludzie dostali żywność przed świętami, 
co pozwoli im lepiej przeżyć okres wielkanocny – mówią 
członkowie stowarzyszenia i pracownicy GOPS.

Serdeczne podziękowania należą się w tym miejscu 
Sławomirowi Majczakowi, właścicielowi Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowo-Transportowego MAXTRANS, który 
udostępnił bezpłatnie samochód z kierowcą. Dzięki temu 
udało się przewieźć do Górna aż 15 ton artykułów żywno-
ściowych.

W sumie, od początku tej szczytnej akcji, udało się już po-
zyskać ponad 70 ton artykułów spożywczych.

- Ta żywność wydawana dla aż tylu osób, korzystających 
z pomocy GOPS i spełniających kryteria, pozwoli im lepiej 
przeżyć święta wielkanocne - mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno.
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Kolejne tony żywności 
dla potrzebujących

PROGRAM OPERACYJNY                
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020                                             UNIA EUROPEJSKA 
                                                                                             EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY

                                                                                                      NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Wójt Gminy Górno
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno

informuje, że w ramach realizowania projektu z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 będzie wydawana żywność 
(paczki) dla uprawnionych mieszkańców Gminy Górno 

w okresie od 01-03-2016 r. do 08-03-2016 r.

Miejscowość Data Godziny wydawania

Wola Jachowa 01-03-2016
wtorek

13:00 – 17:30
Podmąchocice

Bęczków
02-03-2016

środa
09:30-13:00

Radlin 03-03-2016
czwartek

09:30-13:00
Leszczyny

Skorzeszyce
04-03-2016

piątek
09:30-13:00

Górno

07-03-2016 
poniedziałek

09:30-13:00
Górno-Parcele

Górno-Zawada

Cedzyna

Krajno Pierwsze

08-03-2016
wtorek

13:00 – 17:30
Krajno Drugie

Krajno-Parcele

Krajno-Zagórze
Informacja w sprawie warunków otrzymania pomocy żywnościowej:

GOPS Górno tel. 41/302-36-47

W rozładunek żywności zaangażowali się mieszkańcy Górna oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Żywność przywieziona została bezpłatnie dzięki uprzejmości 
Sławomira Majczaka, właściciela Przedsiębiorstwa Handlow-
Usługowo-Transportowego MAXTRANS.
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Nową koparką i samochodem 
dostawczym dysponuje od po-

czątku roku Zakład Usług Komunal-
nych w Górnie. Wygląda na to, że pie-
niądze na zakup sprzętu zwrócą się 
szybciej niż się tego spodziewano.

Nowa koparka, którą od początku 
roku dysponuje Zakład Usług Komu-
nalnych kosztowała ponad 250 tysięcy 
złotych. Okazuje się, że wydatek ten 
szybko się zwróci. Od początku roku 
maszyna uczestniczyła w 30 akcjach 
roboczych, w tym usunięto 26 awarii 
wodociągowych oraz wykonano kilka 
planowanych prac związanych z rozbu-
dową wodociągu. 

- Ogólnie koparka przepracowała już 
ponad 140 motogodzin, co w przypadku 
wynajmu takiego sprzętu przez ZUK, jak 
było to do tej pory, kosztowałoby nas to 
około 14 tysięcy złotych, biorąc pod uwa-
gę średnią stawkę 100 złotych za moto-
godzinę pracy koparką – mówi Grzegorz 
Ciepiela, pełniący obowiązki kierownika 
Zakładu Usług Komunalnych w Górnie.

Nasz rozmówca podkreśla, że zakup 
koparki oraz samochodu dostawczego 
z wywrotem, znacznie usprawnił i skró-
cił czas reakcji usuwania awarii oraz dał 
możliwość tańszej rozbudowy sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. 

- Nadmienić należy, że zakup koparki 

w żaden sposób nie wpłynął na wielkość 
zatrudnienia, ponieważ spośród załogi 
ZUK jedna osoba od kilku lat posiada-
ła uprawnienia na tego rodzaju sprzęt, 
a dwóch kolejnych pracowników wkrótce 
również będzie uprawnionych do obsługi 
koparki – informuje Grzegorz Ciepiela. 

- Sprzęt pracuje niewiele ponad mie-
siąc, a już są oszczędności. Samochód 

dostarcza piasek i kruszywo na pod-
budowę, nie trzeba wynajmować trans-
portu. Pracownicy wykorzystują w pełni 
swoje uprawnienia. Wszystkie awarie 
usunięto szybko i prawidłowo. Tak po-
winna funkcjonować gospodarka komu-
nalna. Dziękuję radnym za poparcie tej 
inicjatywy - mówi Przemysław Łysak, 
wójt Górna.

4

Koparka szybko się zwróci

Dzięki nowej koparce ZUK od początku roku zaoszczędził około 14 tysięcy złotych.

Spotkanie z policją

Konsultacje policjantów z komisariatu w Daleszycach z miesz-
kańcami gminy Górno odbyły się 17 lutego w GOK. 

Poprowadził je pełniący obowiązki komendanta nadkom. Jacek Grze-
sik. Spotkanie i dyskusja dotyczyła Mapy Zagrożeń na terenie miasta 
i powiatu kieleckiego, jako element procesu zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym, realizowanym w partnerstwie społecznym i mię-
dzyinstytucjonalnym.

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, kierownicy placó-
wek kulturalno-oświatowych, straż pożarna, radni, sołtysi. W dyskusji na 
temat bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu przestępczości w gminie Gór-
no wziął udział również Przemysław Łysak, wójt Górna. Każdy z uczest-
ników mógł zabrać głos i zgłosić swoją propozycję współpracy z policją. 
- Każda sugestia i spostrzeżenia są nieocenioną pomocą przy pracy 
policji. Dlatego ważne jest, żeby alarmować odpowiednie służby o za-
grożeniach - podkreślają stróże prawa.

Ważne szkolenie 
dla rolników
Wójt gminy Górno informuję, że 15 marca 

2016 roku o godz. 10 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Górnie odbędzie się szkolenie dla 
rolników z zakresu programu „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolni-
ków” oraz płatności bezpośrednie. 

Szkolenie poprowadzą pracownicy Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W marcu 2016 roku ARiMR planuje rozpoczęcie 
naboru wniosków w ramach:

1. „Wsparcia inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”) w następujących obszarach:

- racjonalizacja technologii produkcji, wprowadze-
nie innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenie 
skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwięk-
szenia wartości dodanej produktu (obszar d).

- produkcja prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz 
hodowli bydła (obszary a, b i c);

2. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospo-
darczej na rzecz młodych rolników 

3. Wnioski o przyznanie płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016. 

Termin naboru wniosków od 15 marca do 16 
maja. Jak prawidłowo wypełnić wniosek? Tego bę-
dzie można dowiedzieć się na szkoleniu 15 marca 
o godz. 10 w GOK w Górnie.

Podczas spotkania z policją w Gminnym Ośrodku Kultury.
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Odznaczeni przez prezydenta

Wicewojewoda dekoruje Srebrnymi Krzyżami Zasługi Janusza Bednarza, przewodni-
czącego Rady Gminy i sołtysa Radlina oraz Mariana Grzegolca, sołtysa Górna.

Wójt Przemysław Łysak wręczył odznaczonym kwiaty i drobne upominki.

Prezydent RP odznaczył Janu-
sza Bednarza, przewodniczące-

go Rady Gminy Górno oraz Mariana 
Grzegolca, sołtysa Górna, Srebrnymi 
Krzyżami Zasługi. Wręczył je wice-
wojewoda świętokrzyski Andrzej Bęt-
kowski podczas sesji Rady Gminy 23 
lutego.

Ostatnia sesja Rady Gminy Górno 
była wyjątkowa z kilku powodów. Po 
pierwsze stała się okazją do dekoracji 
Janusza Bednarza i Mariana Grzegolca 
Srebrnymi Krzyżami Zasługi nadanymi 
przez Prezydenta Polski. Po drugie, po 
raz pierwszy na obrady naszych radnych 
przybył wicewojewoda świętokrzyski.

W pierwszych minutach sesji wójt 
Przemysław Łysak zgłosił wniosek 
o zmianę w porządku obrad. Radni byli 
jednomyślni. Chwilę później Czesław 
Pytel, wicewójt Górna, odczytał po-
stanowienie prezydenta RP o nadaniu 
Srebrnych Krzyży Zasługi Januszowi 
Bednarzowi i Marianowi Grzegolcowi. 
Dekoracji, w imieniu Prezydenta, doko-
nał Andrzej Bętkowski, wicewojewoda 
świętokrzyski, który złożył jednocześnie 
gratulacje odznaczonym. Za działalność 
na rzecz społeczności lokalnej dzięko-
wał odznaczonym także wójt, wręczając 
odznaczonym kwiaty i drobne upominki.

- Działam w tej gminie od ponad 25 
lat i powiem szczerze, że najgorsze jest 
pierwsze 25 lat, później, jak to mówią 
już z górki – stwierdził Janusz Bednarz.

- Dziękujemy wójtowi Przemysławowi 
Łysakowi, bo to on wystąpił do Prezy-
denta o odznaczenia dla nas. Gdyby nie 
on, nie dostalibyśmy tych krzyży – mówił 
z kolei Marian Grzegolec.

- Faktycznie wystąpiłem o odzna-
czenia jeszcze w 2013 roku. Procedura 
trwała bardzo długo, ale przyznam, że 
występowałem o brązowe krzyże, a Pre-
zydent odznaczył Was srebrnymi. Gratu-
luję - mówił wójt Łysak.

Policja przestrzega przed dopalaczami
14 stycznia 2016 r. na spotkaniu z rodzicami w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Radlinie obecny 
był młodszy aspirant z Komisariatu Policji w Daleszycach 
– Robert Gawęcki. Funkcjonariusz wygłosił prelekcję na 
temat groźnych dla zdrowia dopalaczy.

Przedstawił zebranym, w jakiej postaci mogą występować 
te środki oraz jakie są objawy ich działania. Podkreślił, że za-
żywanie dopalaczy wywołuje zaburzenia neurologiczne, agre-
sję wobec otoczenia, uszkodzenia narządów wewnętrznych, 
zaburzenia akcji serca, co w konsekwencji naraża na ryzyko 
utraty życia. 

Profilaktyka w tym zakresie ma ogromne znaczenie, gdyż 
produkty te są wyjątkowo niebezpieczne i stanowią duże za-
grożenie dla dzieci.

MŚ
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Dla Babć i Dziadków

Chwile radości, niejednokrotnie okraszone łzami wzru-
szenia, zafundowali najmłodsi mieszkańcy gminy 

Górno swoim babciom i dziadkom. Niemal w każdej miejsco-
wości i każdej szkole odbywały się akademie poświęcone 
świętu seniorów.

LESZCZYNY
Już po raz piąty Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczynach 

przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Noblistów Polskich 
zorganizowało spotkanie dla seniorów. Przedszkolaki w prze-
pięknych strojach zaprezentowały montaż słowno-muzyczny pt. 
„W krainie baśni i czarów”. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wy-
razić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, 
uśmiech oraz łzy wzruszenia. Po występie kilka słów skierował 
do wszystkich zebranych dyrektor Jerzy Snopek oraz zaproszo-
ny na uroczystość wójt gminy Górno Przemysław Łysak, radny  
Stanisław Anioł oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
z Leszczyn Barbara Kundera. Na drugą część uroczystości go-
ście przenieśli się do świetlicy wiejskiej. Tu na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek oraz kolejna niespodzianka. Seniorzy oraz 
zaproszeni goście obejrzeli kilka zabawnych scenek przeplata-
nych piosenkami w oprawie muzycznej Roberta Grzesika.

W GóRNIE
21 stycznia Gminny Ośrodek Kultury wraz z księdzem probosz-

czem Edwardem Kupisem i księdzem Mariuszem Kałką przygoto-
wali wyjątkowy wieczór dla wszystkich Babć i Dziadków. O godz. 
16 została odprawiona msza św. w ich intencji, a następnie prze-
szli do GOK, gdzie czekało wiele niespodzianek na solenizantów. 
kierownik Iwona Kucharska wszystkich serdecznie przywitała, 
składając przy tym gorące życzenia przybyłym gościom.

Uroczystość wzbogacił występ zespołu dziecięcego Górne 
Nutki, dzieci z grupy teatralnej z GOK oraz dzieci z Górna, które 
składały swoim dziadkom piękne życzenia, dziękując tym samym 
za ich opiekę i miłość. Na koniec wszystkie wnuczęta zaśpiewały 
„Sto lat” i wręczyły własnoręcznie robione kwiaty na zajęciach 
podczas ferii oraz wyjątkowe różańce (które podarowali księża 

z parafii Górno). Po występach czekał słodki poczęstunek.
Po raz drugi seniorzy z Górna zaproszeni zostali na obchody 

Dnia Babci i Dziadka do miejscowego Zespołu Szkół. 
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dzieci przedstawi-

ły przygotowany program artystyczny. Były to wzruszające wier-
sze i piosenki okolicznościowe, inscenizacje i scenki związane 
tematycznie z tymże świętem. Nie mogło zabraknąć także tań-
ców. Wielką przyjemność sprawiły Babciom i Dziadkom drobne, 
własnoręcznie przez dzieci wykonane, upominki oraz wspólne 
odśpiewanie tradycyjnego „Sto lat”.

W SKORZESZYCACH
O swoich Babciach i Dziadkach nie zapomniały także dzieci 

z punktu przedszkolnego oraz „zerówki” w Skorzeszycach, które 
pod kierunkiem swoich opiekunek przygotowały wspaniały pro-
gram artystyczny. Nie zabrakło również pokazu zręczności, re-
fleksu i poczucia humoru ze strony zaproszonych gości. Dzieci 
pokazały, jak bardzo kochają swoich najbliższych, jednocześnie 
zdradzając, po kim odziedziczyły talent do występów artystycz-
nych, śpiewu, tańca i recytacji. Nie zabrakło słodkiego poczę-
stunku, drobnych upominków, występu zespołu ludowego oraz 
wspólnej zabawy.

W BĘCZKOWIE
„Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr Babcie i Dziadziusiowie żyją 

nam 100 lat ”. Te słowa były dopełnieniem programu artystycz-
nego, jaki przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Piotra 
Ściegiennego w Bęczkowie dla swoich Babć i Dziadziusiów. Re-
cytowali wiersze i śpiewali piosenki, a dzięki krótkim insceniza-
cjom przenieśli myślami swoje Babcie i Dziadziusiów w ich lata 
młodości. Zgromadzona publiczność nie szczędziła braw arty-
stom i tancerzom. Program artystyczny został wzbogacony o pio-
senkę pt. „Babcia i Dziadziuś”, której autorem słów i melodii jest 
Bronisław Skowroński, współpracujący ze szkołą od wielu lat. 
Miłym akcentem spotkania był wspólny walczyk wnuków, Babć 
i Dziadziusiów, odśpiewanie „Sto lat” i wręczenie kwiatów, któ-
re własnoręcznie wykonały wnuki. Po uroczystościach seniorzy 
udali się na słodki poczęstunek.

Dzień Dziadka i Babci w GOK w Górnie. Dzień Dziadka i Babci w Leszczynach.

Dzień Dziadka i Babci w Skorzeszycach. Dzień Dziadka i Babci w Bęczkowie.
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Ferie w GOK
W tym roku dzieci, które nie wyjechały na ferie mo-

gły liczyć na wiele atrakcji przygotowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury. W pierwszym tygodniu zajęcia 
odbywały się w Górnie, w drugim zaś w Krajnie. Na dzie-
ci czekały warsztaty plastyczne, muzyczne, było karaoke, 
zajęcia kulinarne, zabawy integracyjne, konkursy z nagro-
dami.

Dużą atrakcją był seans filmowy i prażenie kukurydzy - dzie-
ci mogły poczuć się jak w prawdziwym kinie, a o wyjątkowy 
nastrój zadbali pracownicy GOK. Podczas zajęć kulinarnych 
dzieci robiły ciasteczka z dedykacją dla swoich babć i dziad-
ków, a na plastycznych piękne kwiaty, które wręczyły swoim 
dziadkom na wyjątkowym wieczorze (w czwartek, 21 stycznia) 
przygotowanym specjalnie dla nich.

Tydzień pełen wrażeń zakończył wyjazd do Zagrody Edu-
kacyjnej „Ostoja Dworska” znajdującej się koło Małogoszcza.

Dzieci z naszej gminy brały udział w zajęciach edukacyjnych 
„ŚNIEŻNE ZABAWY TZW. ZIMOWI TROPICIELE W OSTOI 
DWORSKIEJ Z NAUKĄ PRAWIDŁOWEGO DOKARMIANIA 
ZWIERZĄT”. 

Była to niewątpliwie największa niespodzianka podczas fe-
rii. Właściciel Zagrody Grzegorz Szymański przygotował wie-
le atrakcji dla dzieci. Było tropienie zwierząt, szukanie skarbu 
dworskiego, nauka prawidłowego karmienia zwierząt, robienie 
karmników ekologicznych, wyścigi saneczkowe oraz śpiew 
przy ognisku i pieczenie kiełbasek.

Była to niezwykła zimowa wyprawa, która na długo zostanie 
w pamięci uczestników wycieczki.

W drugim tygodniu też nie było mowy o nudzie. 
W Krajnie także można było pośpiewać na zajęciach ka-

raoke i wziąć udział w konkursie na najlepiej wykonaną pio-
senkę. Oczywiście na wszystkich uczestników czekały pyszne 
nagrody. 

Nie zabrakło zajęć plastycznych, teatralnych, gier i zabaw 
integracyjnych, zajęć tanecznych, a także zajęć kulinarnych, 
które cieszyły się dużą popularnością. Dzieci przygotowały 
smaczne, a przy tym zdrowe sałatki owocowe i pyszny mus. 
Na zakończenie ferii dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Zajęcia kulinarne w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie.

Podczas pobytu dzieci z gminy Górno w Zagrodzie Dworskiej.

Muzycznie w GOK
W listopadzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie 

odbyły się dwa nabory do Gminnej Orkiestry Dętej. Prze-
słuchania odbyły się pod okiem nauczyciela Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych  im. L. Różyckiego w Kielcach 
- Marcina Stojka, który sprawdzał predyspozycję każdego 
uczestnika. Na spotkanie przybyli chętni z całej gminy Gór-
no, aby zasilić szeregi powstającej orkiestry. Od grudnia 
ruszyły pierwsze zajęcia - najpierw teoria i zaznajomienie 
dzieci z nutami, techniką oddechu niezbędną do dalszej na-
uki, a od niedawna rozpoczęły się zajęcia 
praktyczne gry na instrumentach. Lekcje 
odbywają się w małych grupach, co czwar-
tek i sobotę. 

Od nowego roku ruszyły również za-
jęcia muzyczne gry na keyboardzie 
i dzwonkach chromatycznych. Zajęcia od-
bywają się w każdy poniedziałek o 16.30 
w GOK w Górnie i są prowadzone przez 
instruktora Katarzynę Majchrzyk. Cieszą 
się one dużą popularnością wśród dzie-
ci i rodziców, którzy nie kryją radości, że 
w naszej miejscowości dzieci mogą rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania - mówi 
kierownik GOK Iwona Kucharska.

Podczas za-
jęć w Gminnym 
Ośrodku Kultu-
ry dzieci uczą 
się grać na in-
s t r u m e n t a c h  
i przygotowują 
się do wystę-
pów w chórze.
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Powiedział Bartek...NIE PRZEGAP
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych obchodzić będziemy 
także w gminie Górno. 4 marca 2016 
o godzinie 18 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Górnie odbędzie się spo-
tkanie historyczne poświęcone pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie 
poprowadzą dr historii Wacław Mą-
dzik oraz nauczyciel historii Janusz 
Mochocki.

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my na to spotkanie!

- Żołnierze Wyklęci to członkowie 
antykomunistycznego, niepodległo-
ściowego ruchu partyzanckiego, sta-
wiającego opór sowietyzacji Polski 
i podporządkowaniu jej ZSRR, toczą-
cego walkę ze służbami bezpieczeń-
stwa ZSRR i podporządkowanymi im 
służbami w Polsce - czytamy w ency-
klopedii o Żołnierzach Wyklętych.

DZIEŃ KOBIET W GOK

Już wkrótce, 8 marca, Dzień 
Kobiet. Przypominamy wszystkim 
Panom o tym jakże wyjątkowym 
święcie. Tymczasem wszystkie 
mieszkanki gminy Górno zapra-
szamy na niezwykły wieczór przy-
gotowany specjalnie dla nich, który 
odbędzie się 8 marca o godzinie 17 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gór-
nie. W programie: występy muzycz-
ne, porady kosmetyczne oraz kon-
kursy z nagrodami.

Zapraszamy.

Powiedział mi Bartek, że dziś tłu-
sty czwartek, a Bartkowa uwie-

rzyła, dobrych pączków nasmażyła! 
Tradycja stara jak świat, bo sięgająca 
czasów pogańskich, dzień, w którym 
możemy bezkarnie i do woli objadać się 
smakołykami. 

Kiedyś były to słonina, boczek i mięso, 
które obficie zapijano wódką, a zagryzkę 
stanowiły pączki z ciasta chlebowego na-
dziewane słoniną. Zwyczaj jedzenia pącz-
ków w wersji słodkiej pojawił się dopiero 
około XVI wieku. Wyglądały one jednak 
zupełnie inaczej niż dzisiejsze, w środku 
bowiem miały ukryty orzeszek lub migdał. 
Ten kto trafił na taki pączek, mógł cieszyć 
się powodzeniem i dostatnim życiem. Dziś 
obyczaje nieco się zmieniły, ale nadal 
stanowią świetną okazję do integracji lo-
kalnych społeczności. Zgodnie z tradycją, 
aby w dalszym życiu się dobrze wiodło, 
w tym dniu należy spożyć choć jednego 
pączka. Tak więc jak przystało na dobre 
gospodynie, panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Radlina, aby wszystkim dobrze się 
wiodło, nasmażyły pączków i zaprosiły na 
nie mieszkańców miejscowości.

W świetlicy wiejskiej zrobiło się dość 
tłoczno, bo ochotników na lepsze życie 
było co niemiara. Szczególnie wielki ape-
tyt miały dzieciaki, które licznie odwiedziły 
„Radlinianki” i z zainteresowaniem śledziły 
proces powstawania pączków. Dziewczyn-
ki Agatka Sobieraj i Ania Mrozik wzięły 
nawet udział w konkursie zorganizowanym 
przez koło. Stając w szranki z o wiele bar-
dziej doświadczonymi gospodyniami wy-
kazały się nie lada odwagą. Samodzielnie 
upiekły niewielkie pączusie i udało im się 
zająć III miejsce. Konkurs na „Najlepsze-
go pączka” zgromadził gospodynie z bar-
dzo różnych kategorii wiekowych, co jest 
tylko okazją do wielkiej radości dla orga-
nizatorek. Składające się z różnych pod 
względem płci i pokoleń jury miało trudne 
zadanie. Po wnikliwej konsumpcji członko-
wie komisji w składzie: Małgorzata Kmie-

cik, Cecylia Staszewska, Jacek Gałkiewicz 
oraz Kuba Krajcarz jako przedstawiciel 
„młodego podniebienia” wydali werdykt:

III miejsce ex aequo zajęły, właści-
wie dopiero przyszłe gospodynie, Agatka 
Sobieraj i Ania Mrozik ze swoimi „pączu-
siami” oraz zaangażowana pani domu 
Stanisława Karyś, która przygotowała 
„Karnawałowe róże”, II miejsce przypadło  
Marysi Bujak za bardzo smaczne oponki, 
I miejsce - zwycięskie zajęła młoda gospo-
dyni Aneta Słupicka, której pączki po pro-
stu rozpływały się w ustach

Uczestnicy konkursu mogli liczyć na 
„atrakcyjne” nagrody: zmywarkę, czyli płyn 
do mycia naczyń wraz z zestawem myją-
cym w postaci bardzo miękkiej gąbki, ro-
bot kuchenny w postaci fantastycznej tarki 
do warzyw i mieszadła do jajek, odkurzacz 
składający się ze szczotki i szufelki, czy 
chociażby pralkę, którą stanowiło wiadro 
i płyn do prania. Wszystkie pożyteczne 
i przydatne w gospodarstwie domowym 
upominki ufundowała jedna z członkiń 
KGW „Radlinianki”, a humorystyczny spo-
sób nagradzania zwycięzców przyczynił 
się do radosnej atmosfery czwartkowego 
wieczoru. Wszyscy z apetytem konsumo-
wali pączki przygotowane przez gospo-
dynie z koła pod nieocenionym przewod-
nictwem i według tajnego przepisu jednej 
z członkiń Krysi Brzozy. Wszystkim do-
pisywały humory, pomimo wielu pączko-
wych kalorii.

Podczas pieczenia pączków w Radlinie.

Kalorie nikomu nie przeszkadzały.


