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GŁOS GÓRNA

Sukces strażaków 
z OSP Leszczyny

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Leszczynach zosta-

ła włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. To dowód 
wysokiego poziomu wyszkolenia na-
szych druhów i wyposażenia jednost-
ki w specjalistyczny sprzęt.

Zaświadczenie o włączeniu jednostki 
w Leszczynach do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego druhowie ode-
brali 19 maja w Sandomierzu podczas 
obchodów wojewódzkich Dnia Straża-
ka. 

Czytaj na stronie 5

Wielkie pieniądze na otwarcie lub rozwój firmy

Strażacy z Leszczyn z wojewodą, komendantami: wojewódzkim i miejskim, wójtem i sołtysem.

DLA MAMY
Czy widzisz Mamo te wiosenne bzy
I czujesz deszczyk cieplutki jak łzy?
Czy w sercu Twoim rozkwita wiosna -
Wiosna, zielona, taka radosna?

Dla Ciebie Mamo to złociutkie słońce,
Dla Ciebie barwne stokrotki na łące,
Też ptaszęta śpiewając radośnie
Tobie Kochana ogłaszają wiosnę!

Dla Ciebie fiołki pachnące słodyczą
I pąki sosen cieknące żywicą,
Dla Ciebie w kwiecie umajone drzewa,
Dla Ciebie wszystko co dookoła śpiewa!

Chcę Ci darować uśmiech tej wiosny
Jako że dzisiaj dzień jest radosny -
Majowe Święto, Dzień każdej Mamy,
Oprócz tej wiosny „Serce” jej damy.

Bronisław Skowroński

Dla Mamy  
z okazji  
Dnia Mamy
Z  okazji Dnia Mamy publikujemy 

wiersz Bronisława Skowrońskie-
go napisany specjalnie na tę okazję.

Miłą niespodziankę dla Mam z oka-
zji ich święta przygotowali pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze 
swoimi podopiecznymi. Szerszą relację 
z tego wydarzenia zamieścimy w kolej-
nym numerze.

Chcesz założyć własną firmę, ale 
nie masz pieniędzy na start? 

Marzysz o rozwoju swojego przedsię-
biorstwa, ale brakuje Ci gotówki na 
nową inwestycję? Zgłoś się do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Górnie.

Gmina Górno jako jedna z siedmiu 
gmin tworzących Lokalną Grupę Działania 
Wokół Łysej Góry ma szansę pozyskiwać 
środki na tworzenie miejsc pracy oraz roz-
wój przedsiębiorczości.

Od początku czerwca tego roku zainte-
resowani przedsiębiorcy lub osoby chcące 
założyć własną firmę mogą dowiadywać 

się w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie 
jak pozyskiwać pieniądze na ten cel.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności to 
premia w wysokości nawet 80 tysięcy zło-
tych. Warunkiem jej uzyskania jest utwo-
rzenie co najmniej jednego miejsca pracy 
i utrzymanie go przez dwa lata (w tym 
może być również samozatrudnienie).

Z kolei na rozwój firm dofinansowa-
nie może wynieść do 300 tysięcy złotych 
i będzie to refundacja nie więcej niż 70% 
kosztów kwalifikowanych. Tu beneficjenci 
mają obowiązek utworzenia przynajmniej 
jednego miejsca pracy i utrzymania go co 

najmniej przez okres trzech lat. Warun-
kiem ubiegania się o pieniądze (zarówno 
na otwarcie, jak i rozwój firmy) jest przed-
łożenie biznesplanu.

Informacją na ten temat i pomocą dla 
osób chcących ubiegać się o dofinanso-
wanie służą pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Górnie. O informacje można 
prosić ich codziennie w godzinach pracy 
placówki. Dodatkowo będą specjalne dy-
żury - w każdy wtorek w godz. 11-13.

- Zachęcam mieszkańców gminy do 
ubiegania się o te pieniądze – mówi wójt 
Przemysław Łysak.
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Chodnik przede 
wszystkim  
dla dzieci

POMAGAMY ZBUDOWAĆ POMNIK PAPIEŻA
Kwotę pięciu tysięcy złotych przekazała nasza gmina 

w formie dotacji celowej gminie Masłów na budowę pomni-
ka świętego Jana Pawła II. Tak zdecydowali nasi radni pod-
czas kwietniowej sesji.

W pierwszych dniach czerwca, w 25 rocznicę wizyty pa-
pieża Polaka na ziemi świętokrzyskiej (3 czerwca 1991 r. 
na lotnisku w Masłowie odprawił mszę) odbyły się obchody 
upamiętniające tamto wydarzenie. Jednym z ich elemen-

tów było odsłonięcie mo-
numentu papieża Jana 
Pawła II na skwerze przy 
lotnisku w Masłowie. 
Wójt Masłowa zwrócił się 
do samorządów, między 
innymi do gminy Gór-
no o pomoc finansową 
w budowie pomnika na-
szego papieża.

W kwietniu podczas 
sesji Rady Gminy Górno 
zapadła decyzja o prze-
kazaniu kwoty 5 tysięcy 
złotych na ten cel.

DOKOŃCZĄ REMONT DROGI W ZAGÓRZU

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się remont drogi po-
wiatowej w Krajnie-Zagórzu. Połowę pieniędzy na ten cel 
dała gmina Górno.

Przetarg na dokończenie remontu drogi powiatowej 
w Krajnie-Zagórzu już został rozstrzygnięty. Nowy asfalt ma 
być ułożony jeszcze w lipcu bieżącego roku. Mieszkańcy 
czekali na nową nawierzchnię wiele lat. Gdy poprawią się 
warunki drogowe, wójt gminy planuje przedłużenie linii auto-
busowej nr 41 do końca Krajna-Zagórza (do tzw. pętli).

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA 
Certyfikat Bezpieczeństwa Informatycznego otrzymał 

Urząd Gminy Górno. To potwierdza, że nasze dane znaj-
dujące się w urzędzie nie dostaną się w niepowołane ręce.

Wydanie certyfikatu poprzedził kilkumiesięczny audyt fir-
my informatycznej, która dokładnie analizowała sprzęt znaj-
dujący się w urzędzie, sieć komputerową oraz programy 
informatyczne.

- Firma wykonująca audyt śledziła ruch w sieci zarówno 
wewnętrzny jak i zewnętrzny. Były także symulowane próby 
ataków hakerskich na nasz urząd - wyjaśnia Łukasz Susło, 
informatyk z Urzędu Gminy Górno.

Audyt został wykonany w związku z wprowadzeniem 
w urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów. 

- Chcemy mieć pewność, że dane mieszkańców prze-
chowywane w formie elektronicznej są bezpieczne - mówi 
wójt Przemysław Łysak.

– 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.

Umowę na dofinansowanie podpisuje wójt Przemysław Łysak 
przy kontrasygnacie skarbnika Marzanny Jop.

Gmina Górno wybuduje chodnik przy drodze z Podmą-
chocic oraz poprawi bezpieczeństwo skrzyżowania tej 

drogi z drogą tzw. unijną biegnącą od Bęczkowa. 
Poprawiona zostanie również nawierzchnia asfaltowa. Koniecz-

ność tej inwestycji wynika z faktu iż w ostatnim czasie wystąpiły tam 
niebezpieczne zdarzenia drogowe z udziałem dzieci z Podmąchocic 
idących do szkoły. Bezpieczniejsi będą i piesi, i prowadzący pojazdy 
samochodowe.

Umowę z wykonawcą inwestycji podpisał wójt Przemysław Łysak 
30 maja 2016 r. Umowa opiewa na 542 tys. zł. Dzięki konkurencji 
i dobremu terminowi ogłoszenia przetargu cena jest dwukrotnie niż-
sza niż szacowana w kosztorysie, który wynosił ok. 1 080 000 zł. 

Gmina ponadto złożyła wniosek i uzyskała ponad 63% dofinan-
sowania środków unijnych na tę inwestycję z programu PROW „Bu-
dowa lub modernizacja dróg lokal-
nych”. Tym samym inwestycję wartą 
w kosztorysie ponad milion złotych 
wybudujemy za ok. 250 tys. zł. To 
duża pomoc dla budżetu gminnego 
- mówi wójt. 2014-2020
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Często chorujemy
2015 rok był bardzo pracowi-

ty dla lekarzy z Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Górnie. Pacjenci po-
trzebowali ich pomocy blisko 42 tysiące 
razy. Dyrektor ZOZ, Alfreda Zawierucha
-Rubak przedstawiła podczas ostatniej 
sesji roczne sprawozdanie z działalności 
kierowanej przez nią placówki.

Z danych zaprezentowanych radnym wy-
nika, że każdy lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej w przychodniach w Górnie i Radli-
nie przyjmuje średnio 30 pacjentów dziennie.

Ogółem w 2015 roku w obu przychod-
niach udzielono 41727 porad lekarskich. 
W tym było 29414 osób dorosłych oraz  
12 313 dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Lekarze z Górna w ciągu 2015 roku udzie-
lili pomocy chorym ponad 17 tysięcy razy. 
Lekarze z Radlina ponad 12 tysięcy razy.

Pielęgniarki wykonały łącznie 7370 za-
biegów, z czego 4774 w gabinecie w Górnie 
i 2596 w Radlinie. Oprócz tego siostry wy-
konywały zabiegi w terenie (np. w domach 
pacjentów) – łącznie blisko 5 tysięcy.

W ciągu 2015 roku wykonano ponad  
16 tys. badań laboratoryjnych.

Dyrektor Alfreda Zawierucha-Rubak, 
przedstawiając roczne sprawozdanie z dzia-
łalności ZOZ podkreślała, iż w 2015 roku 
wykonano remonty przychodni i zakupiono 
nowy sprzęt za kwotę blisko 160 tysięcy zło-
tych. Wszystko to z pieniędzy wypracowa-
nych przez ZOZ.

Najwięcej kosztował zakup nowego sa-
mochodu oraz remont przychodni w Ra-
dlinie. Niemałą sumę, bo ponad 35 tys. zł 
wydano na zakup i montaż serwera i opro-
gramowania niezbędnego do prowadzenia 
elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dyrektor Zawierucha-Rubak zapowie-
działa, że w tym roku zamierza przeprowa-

dzić remont ośrodka zdrowia w Górnie.
- Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jeste-

śmy najlepsi w okolicy. Wójtowie innych gmin 
często dopytują mnie jak to robimy, że u nas 
opieka zdrowotna działa tak sprawnie i nie 
przynosi strat. Zawsze odpowiadam, że to 
zasługa personelu na czele z panią dyrektor. 
Dziękuję – mówił Przemysław Łysak, wójt 
gminy i zarazem przewodniczący rady spo-
łecznej ZOZ w Górnie.

Podziękowania na ręce dyrektor Alfredy 
Zawieruchy-Rubak dla wszystkich lekarzy 
i pracowników ZOZ złożył także  w imieniu 
mieszkańców obecny na sesji Marian Grze-
golec, sołtys Górna.

Alfreda Zawierucha-Rubak, szefowa 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie 
składa radnym sprawozdanie z działal-
ności ZOZ w 2015 roku.

Nowa asfalt i wodociąg
Trwa przebudowa drogi w Cedzy-

nie. Znajdujący się pod jezdnią 
jeden z najstarszych odcinków wodocią-
gu już został wymieniony. Wkrótce poja-
wi się tu nowy asfalt i chodnik.

Remont drogi pochłonie blisko pół miliona 
złotych. Z gminnej kasy na ten cel wydana 
zostanie jednak tylko połowa tej sumy. Dru-
gą połowę otrzymamy z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016-2019.

Ponieważ w Cedzynie funkcjonował odci-
nek jednego z najstarszych w gminie wodo-
ciągów, wójt podjął decyzję, że zanim droga 
zostanie wyremontowana stare rury zostaną 
wymienione na nowe. Rada przekazała dota-
cję na ten cel

Nowy wodociąg został wykonany przez 
pracowników Zakładu Usług Komunalnych 
w Górnie przy pomocy zakupionej niedawno 
do przedsiębiorstwa koparki.

- Dzięki temu mogliśmy wymienić sieć 
wodociągową szybciej i taniej niż w sytuacji, 
gdybyśmy musieli zlecić to firmie zewnętrz-
nej - informuje wójt.

Lada dzień rozpocznie się remont drogi. 
Firma Strabag, która wygrała przetarg, uło-
ży tu dwie warstwy asfaltu, wykona chodnik 
na całej długości jezdni wraz z wjazdami, 
umocni pobocza oraz wyreguluje wysokości 
studzienek i zasuw w jezdni. Roboty mają 
być wykonane do końca lipca tego roku.

W ramach działań przygo-
towujących do udziału 

w mobilnościach zagranicznych ka-
dra pedagogiczna z terenu gminy 
Górno - uczestnicy projektu „Twór-
czy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – 
w poszukiwaniu nowych rozwiązań 
w edukacji” - od stycznia do marca 
br. doskonalili na kursie język angiel-
ski oraz brali udział w szkoleniu mię-
dzykulturowym.

Władze gminy Górno w ramach pro-
gramu Erasmus+ nawiązały współpracę 
z partnerami zagranicznymi z Wielkiej 
Brytanii (Skinners’ Academy), Włoch 
(Istituto Comprensivo „Falcone e Borsel-
lino”) i Hiszpanii (Instituto de Educación 
Secundaria „Castillo del Águila”). W pro-
jekcie zaplanowano 66 mobilności, łącz-
nie w wyjazdach szkoleniowych (tzw. 
job shadowing) do włoskich, angielskich 
i hiszpańskich placówek oświatowych 
udział wezmą 44 osoby.

Podczas wizyt studyjnych nasi dy-
rektorzy i nauczyciele będą doskonalić 
swoje umiejętności w zakresie: naucza-
nia dwujęzycznego (CLIL), efektywnego 
i kreatywnego wykorzystania ICT w pro-
cesie kształcenia kompetencji kluczo-
wych uczniów, kształtowania u uczniów 
kompetencji obywatelskiej ukierunko-
wanej na rozwój postawy przedsiębior-
czości, identyfikowania potrzeb i szans 
rozwojowych gminy i szkół możliwych do 
zaspokojenia we współpracy z partne-
rem zagranicznym.

Zdobyte podczas kursu, zorganizo-
wanego w ramach programu Erasmus+, 
wiadomości i umiejętności z pewno-
ścią ułatwią uczestnikom integrację 
w społeczeństwie włoskim, hiszpańskim 
i angielskim, codzienne kontakty z part-
nerami oraz udział w zajęciach warsz-
tatowych.

Nasi nauczyciele 
uczą się języków

Nauczyciele z gminy Górno podczas 
kursu języka angielskiego, prowadzo-
nego w ramach programu Erasmus+.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie zmieniła swoją 
siedzibę. Od połowy maja wypożyczalnia mieści się 

w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie.  
- To zdecydowanie lepsza lokalizacja niż wcześniejsza 
– chwalą decyzję o przeniesieniu placówki mieszkańcy 
Górna.

Dwa pomieszczenia w budynku przy Urzędzie Gminy Gór-
no dla biblioteki, cyklicznie powiększającej swoje zbiory, już 
jakiś czas temu okazały się stanowczo za małe. Dlatego za-
padła decyzja, iż wypożyczalnia zostanie przeniesiona do 
pomieszczenia na parterze budynku remizy OSP w Górnie. 
Przeprowadzka, która trwała kilka dni, odbyła się w połowie 
maja. 

W nowej siedzibie jest więcej miejsca. Ponieważ przed bu-
dynkiem znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych, także 
osoby mające problem z poruszaniem się będą miały łatwiej-
szy dostęp do biblioteki.

- Sama lokalizacja w centrum Górna, obok szkoły i ko-
ścioła, nieopodal ośrodka zdrowia i banku, będzie znacznie 
lepsza niż ta przy Urzędzie Gminy. Mieszkańcy będą mieli 
po prostu bliżej, a dzieci ze szkoły, by dotrzeć do gminnej 
biblioteki nie będą musiały przekraczać niebezpiecznej trasy 
krajowej nr 74 – mówi Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

Tę opinię podzielają mieszkańcy Górna. - Uważam, że de-
cyzja o przeniesieniu biblioteki do remizy jest dobra. Obok 
Urzędu Gminy jest zaledwie kilkanaście domów. Tu jest cen-
trum miejscowości, znacznie więcej domów. Dzieci ze szko-
ły będą miały bliżej, a dorośli wracając na przykład z banku 
przy okazji będą mogli wstąpić do wypożyczalni po nową 
książkę – usłyszeliśmy od mieszkanki Górna. 

- Nowa lokalizacja naszej placówki jest zdecydowanie lep-
sza od poprzedniej. Jesteśmy w centrum, obok szkoły, ko-
ścioła, GOK, liczę, że dzięki temu więcej osób będzie nas 
odwiedzało. W nowej siedzibie mamy jedno duże pomiesz-
czenie, w którym mieści się cały księgozbiór. To również uła-
twia pracę - mówi Halina Dziedzic, kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Górnie.

Biblioteka w nowej siedzibie

Halina Dziedzic, kierownik biblioteki, układa książki w nowej 
siedzibie.

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza na zajęcia
Gminny Ośrodek Kultury zapra-

sza dzieci i młodzież na zaję-
cia cykliczne. 

Odbywają się one zarówno w Gór-
nie jak i w Krajnie, a ich różnorodność 

sprawia, że z pewnością każdy znajdzie 
w ofercie GOK coś dla siebie. 

Poniżej tabela ze szczegółowym har-
monogramem zajęć w Gminnym Ośrod-
ku Kultury.

Poniedziałek

zajęcia artystyczne 

nauka gry na keyboardzie 

próba zespołu Górnianecki

GÓRNO

GÓRNO

GÓRNO

15.30-16.30 

16.30-17.30 

19.00-20.00

Wtorek
próba zespołu Górne Nutki

zajęcia artystyczne

GÓRNO

KRAJNO

15.00-16.00

16.30-18.00

Środa
zumba 

próba Chóru Parafialnego

KRAJNO

KRAJNO

17.30-18.30 

17.30-19.00

Czwartek

szachy

harcerstwo 

nauka gry na instrumentach 
dętych

KRAJNO

KRAJNO

GÓRNO

16.00-18.00

16.30-17.30

17.00-20.00

Piątek zajęcia teatralne KRAJNO 16.30-18.00
Sobota nauka gry na perkusji GÓRNO 15.00-16.00

Wykaz zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Gór-

nie w związku z realizacją projektu pn. 
„Swego nie znacie… powrót do święto-
krzyskich tradycji” w ramach programu 
„Góry Świętokrzyskie naszą przyszło-
ścią” poszukuje TWÓRCÓW LUDO-
WYCH oraz KAPELMISTRZA do prze-
prowadzenia cyklu warsztatów:

* rękodzieła artystycznego
* muzycznych
Projekt jest współfinansowany przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 

GOK zachęca też do składania ofert na 
zakup instrumentów dętych. Więcej infor-
macji pod nr tel. 41/302 30 31 lub 504 411 
350 oraz na stronie www.gok@gorno.pl

Serdecznie zapraszamy chętnych 
mieszkańców gminy Górno na cyklicz-
ne warsztaty z rękodzieła artystycznego 
oraz warsztaty muzyczne. Szczegóły 
pod nr tel. 504 411 350 oraz na stronie 
gokgorno.pl.

Szukamy 
twórców  
ludowych 
i kapelmistrza
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Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Leszczynach zosta-

ła włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. To dowód 
wysokiego poziomu wyszkolenia na-
szych druhów i wyposażenia jednost-
ki w specjalistyczny sprzęt.

Zaświadczenie o włączeniu jednostki 
w Leszczynach do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego druhowie ode-
brali 19 maja w Sandomierzu podczas 
wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. 
Na obchody swojego święta pojechali 
wraz z wójtem Przemysławem Łysakiem, 
który jako jeden z pierwszych mógł po-
gratulować im tego sukcesu, do którego 
sam w dużej mierze się przyczynił.

- Bardzo się cieszymy z faktu, że zo-
staliśmy włączeni do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Po kilku latach 
starań w końcu się udało – mówi Piotr Gil, 
prezes OSP w Leszczynach. - Długo na 
to pracowaliśmy, przez ostatnie lata nie 
było ani jednego przypadku byśmy nie 
wyjechali do akcji. Byliśmy w gotowości 
nawet wtedy, gdy jednostki będące w sys-
temie zawodziły. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego, że jesteśmy 
w KSRG: wójtowi gminy i jego zastępcy, 
komendantowi wojewódzkiemu i miej-
skiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz 
wszystkim druhom  – wymienia Piotr Gil.

Z faktu, że jednostka OSP w Lesz-
czynach została włączona do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
cieszą się także władze Komendy Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kielcach.
- Dla nas, strażaków zawodowych to 

duża pomoc i udogodnienie – mówi bryg. 
Arkadiusz Wesołowski, oficer prasowy 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach. Wiemy, że 
w Leszczynach mamy sprawną jednostkę 
OSP, dysponującą odpowiednim sprzę-
tem, posiadającą dobrze wyszkolonych 
ludzi, którzy są w stanie poradzić sobie 
niemal w każdej sytuacji – mówi bryg. 
Wesołowski.

Nasz rozmówca podkreśla jak trudną 
drogę musi przebyć jednostka zanim zo-
stanie włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.
- Jednostka działająca w ramach sys-

temu musi mieć naprawdę dobrze wy-
szkolonych strażaków. Muszą przejść 
szkolenie w komorze dymowej, muszą 
przejść szkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, musi być odpowiednia ilość do-
wódców, naczelników, właściwy sprzęt 
gaśniczy i ratowniczy, druhowie muszą 
mieć nawet szkolenia z podejmowania 
śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, które coraz częściej wzywa-
ne są do wypadków – wymienia brygadier 
Wesołowski, dodając: - Mieszkańcy Lesz-
czyn mogą czuć się bezpiecznie mając 
w swojej miejscowości taką jednostkę.

Leszczyny były jedyną jednostką 
w gminie Górno pozostającą poza Krajo-
wym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym 
(OSP Górno i OSP Wola Jachowa są 
w nim już od kilku lat).

Dla strażaków bycie w krajowym sys-
temie oznacza więcej pracy, ale także 
większy prestiż i pewnego rodzaju nobi-
litację, bo są w gronie najlepszych stra-
żaków w kraju.

Dla samej jednostki oznacza to dodat-
kowe pieniądze z budżetu państwa oraz 
możliwość starania się o dofinansowanie 
na zakup sprzętu.

- Jednostka w Leszczynach zasługuje 
na ten awans. Zaplanowałem, że będę 
wszystkie jednostki traktował jednakowo. 
Wszystkie mają odnowiony tabor samo-
chodowy, wszystkie mają nowe remizy, 
wszystkie mają specjalistyczne szkolenia 
i wszystkie są w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym. A to już wyjątkowe 
w kraju - mówi wójt Przemysław Łysak.

Sukces strażaków  
z OSP Leszczyny

Piotr Gil, prezes OSP Leszczyny odbiera decyzję o włączeniu jego jednostki do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wójt Górna Przemysław Łysak i ks. Łu-
kasz Zygmunt, kapelan powiatowy stra-
żaków, który przez kilka lat pełnił posłu-
gę duszpasterską w parafii Górno.   

Piotr Gil, prezes OSP Leszczyny, pre-
zentuje decyzję komendanta główne-
go PSP w sprawie włączenia jednostki 
w Leszczynach do KSRG.
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PRL to najnowsza histo-
ria naszego  kraju, to 

również niezwykle trudny okres życia 
dla Polaków, którzy musieli się zma-
gać z problemami dnia codziennego. 
Podstawowe produkty żywnościowe, 
środki higieniczne, artykuły przemy-
słowe były reglamentowane lub „wy-
stane’’ w długich kolejkach.

Wystawa zorganizowana w szkole 
w Leszczynach przez samorząd uczniow-
ski wraz z opiekunem Karoliną Bugajską
-Matys przybliżyła dzieciom warunki ży-
cia w ówczesnych latach.

Mogły one zobaczyć pierwszy kom-
puter, maszynę do pisania, gramofon 
szpulowy czy kasety i płyty winylo-
we. Zgromadzone zabawki, np. Wańki
-Wstańki, kostka Rubika, rower składak 
„Wigry 3”, pierwsze resoraki czy piękne 
lalki wzbudzały ogromne zaintereso-
wanie. Dzieci poznały warunki, w ja-
kich uczyli się ich rodzice i dziadkowie, 
przymierzały obowiązujące wówczas 
mundurki szkolne, fartuszki z białymi 
kołnierzykami. Mogły zasiąść w ławce 
z przeszłości.

Uczniowie obejrzeli również fragmen-
ty bajek z dawnych lat, slajdy przedsta-
wiające modę i klasery ze znaczkami - 
hobby wielu Polaków.

Była to niecodzienna lekcja historii, 
dzień wspomnień o tym, co odeszło bez-
powrotnie.

Powrót do przeszłości w szkole w Leszczynach

Nasze specjały w Tokarni

I Festiwal Świętokrzyskich Sma-
ków  odbył się w Tokarni. Pod-

czas imprezy nie mogło zabraknąć 
reprezentantów naszej gminy.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Radlinianki częstowały różnego rodzaju 
pierogami, pajdami ze smalcem i ogór-

kiem kiszonym, ciastami i ciasteczkami 
własnego wyrobu. 

Panowie z Gminnego Koła Gospoda-
rzy w Górnie przygotowali natomiast do-
mowej roboty pasztety, m.in. ze śliwką, 
żurawiną, prawdziwkami, ale nie tylko. 
Na ich stoisku można było skosztować 

nalewek, które cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Zwiedzający z dużym za-
interesowaniem zatrzymywali się przy 
naszych stoiskach i degustowali dania 
przygotowane zarówno przez panie jak 
i panów. Naszym reprezentantom towa-
rzyszył wójt Przemysław Łysak.

Gminne Koło Gospodarzy częstowało pasztetami i nalewkami. Radlinianki częstowały pierogami, ciastami i ciasteczkami.
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Gimnazjaliści z Górna na 
zjeździe szkół im. Pileckiego
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół rtm. Witolda Pileckie-

go pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważ-
niejsi” odbył się w Morągu. Wzięła w nim udział także de-
legacja gimnazjum w Górnie.

Stanowili ją członkowie pocztu sztandarowego: Mateusz 
Krzysiek – chorąży, Alicja Siarek i Wiktoria Jamrożak – asysta 
oraz dyrektor Zespołu Szkół w Górnie – Stanisław Niestój.

W zjeździe wzięło udział trzydziestu przedstawicieli szkół, 
noszących imię rotmistrza oraz rodzina Witolda Pileckiego:  
m.in. Zofia Pilecka-Optułowicz – córka rotmistrza, Dorota 
Optułowicz-McQuaid – wnuczka oraz Krzysztof Kosior – pra-
wnuk rotmistrza Witolda Pileckiego.

Nieodzownym elementem zjazdu jest prezentacja poszcze-
gólnych szkół. Z dużym aplauzem i ciepłym przyjęciem spo-
tkała się prezentacja Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Górnie przedstawiona przez dyrektora ZS Górno Stanisława 
Niestója.  

Po kolacji wszyscy uczestnicy udali się do kościoła pod we-
zwaniem Trójcy Przenajświętszej w Morągu, gdzie wysłuchali 
koncertu Chóru Żeńskiego „Passionato” prezentującego re-
pertuar utworów ludowych zarówno krajowych, w tym również 
z regionu świętokrzyskiego, jak również z Bułgarii, Gruzji, czy 
Hiszpanii.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej 
w kościele pw. św. Wojciecha w Łącznie w intencji rotmistrza 
Witolda Pileckiego w 115 rocznicę urodzin, po której obecni  
z Orkiestrą Reprezentacyjną Marynarki Wojennej, w asyście 
Kompanii Reprezentacyjnej wraz z pocztami sztandarowymi  
udali się na plac szkolny Szkoły Podstawowej im. rtm. Witol-
da Pileckiego w Łącznie. Tam po odegraniu hymnu państwo-
wego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt odczytano apel 
pamięci poległych i zamordowanych przez komunistów „Żoł-
nierzy Wyklętych”,  zakończony wojskową salwą honorową, 
a następnie  złożeniem przez delegacje  kwiatów pod tablicą 
pamiątkową Patrona. 

Dalsza część uroczystości  z udziałem kompanii reprezen-
tacyjnej i pocztów sztandarowych  odbyła się w szkolnej hali 
sportowej. Na tę część uroczystości złożyły się: 

- wykład na temat „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni”,

- przekazanie sztandaru szkoły młodszym rocznikom,
- uroczyste podpisanie przez przybyłych przedstawicieli 

placówek noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego  listu 
intencyjnego w sprawie współpracy międzyszkolnej dotyczącej 
promocji  Patrona oraz innych postaci Żołnierzy Niezłomnych,

- wystąpienie Zofii Pileckiej-Optułowicz, córki rotmistrza,
- wystąpienie zaproszonych gości, w tym prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej oraz wojewody warmińsko-mazurskiego,
- program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-

wowej w Łącznie,
- zwiedzanie szkoły,  prezentacja wystawy „Polska Walczą-

ca” udostępnionej przez IPN.
 Po przerwie obiadowej i powrocie do Morąga nastąpiła 

dalsza część programu zjazdu, w sali widowiskowo-kinowej  
Morąskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie autorskie z Ta-
deuszem Markiem Płużańskim, autorem książki „Rotmistrz Pi-
lecki i jego oprawcy”, a następnie koncert muzyczny.

/S.N./

Delegacja gimnazjum w Górnie z córką rotmistrza Pileckiego.

Bezpłatne
warsztaty 
fotograficzne
Posiadasz aparat, ale nie wiesz 

jak go w pełni wykorzystać? Nie 
jesteś zadowolony ze swoich zdjęć? 
Chcesz odkryć nowe spojrzenie na 
fotografię? Zapraszamy na bezpłatny 
wakacyjny kurs fotograficzny.

Będzie można się nauczyć podstaw 
fotografii i obróbki zdjęć. Dowiedzieć się 
jak zrobić zdjęcia, które będą ciekawe 
i przyciągną uwagę innych.

Zapisy w GOK w Górnie, tel. 41 30 
23 031, 504-411-350. Kurs bez ograni-
czeń wiekowych.

Uczniowie klas I – VI Szkoły Pod-
stawowej w Radlinie przystą-

pili do projektu „Szybuj bezpiecznie 
w internetowej chmurze 2016”.

Organizatorami tegorocznej edycji są: 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Komenda 
Wojewódzka Policji w Kielcach.

W ramach realizacji zadań tego 
przedsięwzięcia w placówce zostały zor-
ganizowane spotkania funkcjonariusza 
policji z dziećmi na tematy związane 
z cyberprzemocą, cyberprzestępczością 
oraz odpowiedzialnością prawną nielet-
nich. Robert Gawęcki – młodszy aspi-
rant z Komisariatu Policji w Daleszycach 
przeprowadził zajęcia z uczniami. Pod-

czas warsztatów wykorzystał filmowe 
materiały edukacyjne przestrzegające 
przed niebezpieczeństwami w Interne-
cie, takimi jak: zamieszczanie swoich 
zdjęć i danych osobowych, włamania 
na konta i profile internetowe, ściąganie 
z sieci prac domowych oraz innych ma-
teriałów chronionych prawami autorski-
mi, udostępnianie swoich haseł innym.

Zdobyte informacje są bardzo cenne, 
gdyż wielu uczniów często nie zasta-
nawia się nad konsekwencjami swoich 
działań w sieci.

Młodsi uczniowie wzięli także udział 
w konkursie plastycznym pod hasłem 
„Przez cały rok bezpiecznie uczę się 
i bawię z komputerem”.

/MŚ/

Bezpieczni w Internecie
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Stanisław Rogala na początek
Spotkanie ze Stanisławem Rogalą, autorem takich 

książek jak „Chłopak zwany Kawką”, „Ktoś taki jak 
ty”, czy „Piotrowe pole”, rozpoczęło cykl wizyt w naszej 
gminie znanych pisarzy regionalnych. W najbliższym cza-
sie w bibliotece w Górnie będzie można porozmawiać 
z Sebastianem Sobowcem z Sandomierza i Krzysztofem 
Nawrotem z Kielc.

Spotkania autorskie organizowane są przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w ramach projektu „Świętokrzyskie  inspiracje 
wczoraj i dziś – lokalne tradycje literackie  i rękodzielnicze 
w gminie Górno”, na którego realizację placówka otrzymała do-
finansowanie ze szwajcarskiego programu współpracy z nowy-
mi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pierwsze spotkanie odbyło się 18 maja w bibliotece w Woli 
Jachowej, na które oprócz uczniów miejscowej szkoły przyby-
ła młodzież ze Skorzeszyc. Bohaterem spotkania autorskiego 
był dr Stanisław Rogala, pisarz mieszkający obecnie w Pie-
koszowie. Pisarz w barwny i zarazem humorystyczny sposób 
opowiedział o swoim życiu, pracy zawodowej oraz swojej twór-
czości. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu pytała Stanisła-
wa Rogalę między innymi o to, kiedy napisał swoją pierwszą 
książkę, którą pisał najdłużej i co czuł, gdy ukazała się jego 
pierwsza powieść.

Stanisław Rogala jest jednym z najbardziej znanych współ-
czesnych pisarzy naszego regionu. Jego książki, jak choćby 
„Chłopak zwany Kawką” znalazły się w kanonie lektur szkol-
nych. Jest nie tylko pisarzem, ale także poetą. Na swoim kon-
cie ma kilkadziesiąt publikacji.

Do końca czerwca odbędą się jeszcze dwa spotkania au-
torskie w bibliotece w Górnie: z Sebastianem Sobowcem, pi-
sarzem i przyrodnikiem z Sandomierza (spotkanie odbędzie 
się 7 czerwca o godzinie 12.30) oraz Krzysztofem Nawrotem, 
pisarzem z Kielc (spotkanie odbędzie sie 21 czerwca o godzi-

nie 11.30).
- Organizując spotkania autor-

skie chcemy promować czytelnic-
two w naszej gminie i poszerzać 
wiedzę mieszkańców o twórcach 
naszego regionu – mówi Halina 
Dziedzic, kierownik Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Górnie.

W ramach projektu „Święto-
krzyskie  inspiracje wczoraj i dziś 
– lokalne tradycje literackie i rękodzielnicze w gminie Górno” 
pracownicy biblioteki zorganizują także warsztaty rękodzielni-
cze, konkurs literacki oraz konkurs fotograficzny, który właśnie 
został ogłoszony.

Stanisław Rogala z pracownikami biblioteki oraz uczniami z Woli 
Jachowej i Skorzeszyc.


