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GŁOS GÓRNA

Chcą budować 
gazociąg 

List intencyjny w sprawie budowy 
sieci gazociągowej na terenie naszej 
gminy podpisali w urzędzie w tym 
miesiącu wójt Górna i dyrektor kie-
leckiej „gazowni”.

To pierwszy poważny krok do za-
pewnienia mieszkańcom gminy Górno 
dostępu do ekologicznego i stosunkowo 
niedrogiego źródła energii.

Czytaj na stronie 3

Wyróżnienie dla naszego wójta
Wyróżnienie za zasługi dla 

rozwoju bibliotek publicz-
nych oraz czytelnictwa w gminie 
Górno otrzymał wójt Przemysław 
Łysak. Podziękowania i dyplom 
trafiły do niego z okazji konkursu 
na Świętokrzyskiego Bibliotekarza 
Roku, który rozstrzygnięto w Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach.

Nasz wójt został wyróżniony za 
wspieranie i pomoc w działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gór-
nie oraz trzech jej filii, które znajdują 
się w Woli Jachowej, Radlinie i Kraj-
nie. Czytaj na stronie 4

Wyróżnienie, które otrzymał wójt Przemy-
sław Łysak od kapituły nagrody Bibliote-
karz Roku 2016.

Wójt Łysak oraz Radosław Słoniewski, dyr. Oddziału PSG - Zakładu Gazowniczego  
w Kielcach podpisują list intencyjny w sprawie budowy gazociągu w gminie Górno.

Ruszyła budowa 
żłobka w Radlinie
Placówka zapewni opiekę 58 

maluchom. Ma być oddana do 
użytku jeszcze w tym roku.

Budowa pochłonie ponad 2,6 miliona 
złotych. Gmina sama nie byłaby w stanie  
udźwignąć takiego obciążenia finanso-
wego. 

- Pozyskaliśmy na ten cel blisko 750 
tysięcy złotych z rządowego programu 
Maluch. Nasz projekt został oceniony 
bardzo wysoko, ale środków z programu 
nie ma za wiele - informuje Przemysław 
Łysak, wójt gminy Górno. Jak będzie wy-
glądał żłobek i kiedy zacznie funkcjono-
wać? Czytaj na stronie 2

Brakuje wody.
Musimy zacząć 
ją oszczędzać!
Kierownik Zakładu Usług Ko-

munalnych w Górnie apeluje 
do mieszkańców gminy o oszczę-
dzanie wody.

Wystarczyło kilka upalnych dni, by 
drastycznie wzrósł pobór wody z gmin-
nego wodociągu. Dlatego kierownik 
Zakładu Usług Komunalnych apeluje 
o oszczędne jej gospodarowanie.

- Ludzie podlewają trawniki, ogródki, 
a to sprawia, że poziom wody w ujęciu 
szybko się zmniejsza. W takiej sytu-
acji mieszkańcy muszą się spodziewać 
spadków lub wzrostów ciśnienia wody 
w sieci, a w drastycznych przypadkach 
nawet jej braku na kilka godzin - mówi 
Grzegorz Ciepiela, kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych w Górnie. 

Zaznacza przy tym, że w naszej 
gminie zdarzają się też kradzieże 
wody, którą ludzie czerpią nielegal-
nie z hydrantów przeciwpożarowych,   
w dużych ilościach, i prawdopodobnie 
podlewają nią później pola. Takie po-
stępowanie sprawia, że innym brakuje 
wody do picia.
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Autobusy linii nr 200 znów 
kursują przez naszą gminę
Dobra wiadomość dla osób korzysta-

jących z komunikacji publicznej. W maju 
reaktywowano linię autobusową nr 200 
kursującą przez naszą gminę.

Autobusy tej linii odjeżdżają 
z Kielc, sprzed szpitala wojewódz-
kiego i kursują ulicami: Grunwaldzką, 
Czarnowską, IX Wieków i Sandomier-
ską, by dotrzeć do naszej gminy. Na-
stępnie przez Cedzynę, Radlin, Gór-
no, Wolę Jachową  jadą na Święty 
Krzyż. Tam zakręcają na tzw. małym 
rondzie i wracają do stolicy woje-
wództwa. Szczegółowy rozkład jazdy 
autobusów tej linii można znaleźć na 
stronie www.mpk.kielce.pl oraz www.
ztm.kielce.pl.

Uwaga! Afrykański pomór 
świń wciąż groźny
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Kielcach przypomina o utrzymującym 
się zagrożeniu wystąpienia afrykań-
skiego pomoru świń (ASF).

W kwietniu tego roku zanotowano 
26 przypadków tej choroby u dzików. 
Zaobserwowano niepokojącą tendencję 
dotyczącą lokalizacji tych przypadków 
- są to w większości północne powiaty 
województwa lubelskiego, które sąsia-
dują z województwem świętokrzyskim. 
Łączna liczba odnotowanych przypad-
ków ASF u dzików wynosi już 275.

Powiatowy Lekarz Weterynarii ape-
luje o przestrzeganie podstawowych 
zasad bioasekuracji ferm trzody chlew-
nej. 

- Szczególną uwagą należy objąć 
problematykę zabezpieczenia i bioase-
kuracji gospodarstw oraz zgłaszania 
wszystkich przypadków zachorowań 
i padnięć świń do lekarza weterynarii - 
informuje Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Kielcach.

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno
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Żłobek na 58 miejsc dla dzieci  
 w wieku do trzech lat powstaje 

w Radlinie. Gmina pozyskała na ten 
cel kwotę w wysokości ponad 747 ty-
sięcy złotych z rządowego programu 
Maluch Plus 2017.

Budowa ruszyła kilka tygodni temu. 
Przetarg na wykonawstwo wygrało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
HEWANAG z Kielc. Żłobek ma być odda-
ny do użytku jeszcze w tym roku.

Cała inwestycja kosztować będzie 2,6 
miliona złotych. Co ważne, nasza gmina 
zajęła wysokie, piąte miejsce w Polsce, 
jeśli chodzi o ocenę wniosku. Pieniądze 
na podobne inwestycje dostały, w ramach 
programu Maluch Plus 2017, 103 samo-
rządy z całej Polski. - Od lat rozwijamy 
oświatę, a żłobka u nas brakowało. Cie-
szymy się, że w końcu powstanie. Liczy-
liśmy co prawda na jeszcze większe dofi-
nansowanie, ale trzeba wziąć pod uwagę 
to, że pieniędzy na ten cel jest coraz 
mniej. Początkowo na dziecko dofinan-
sowanie wynosiło 40 tys. zł. W ubiegłym 

roku już 20 tys. zł, a w tym około 13 tys. 
zł. Pozostaje cieszyć się jedynie z tego, 
że tak wysoko oceniono nasz projekt - 
mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

Jak wyglądać będzie żłobek? Obiekt 
powstanie całkowicie od podstaw, na 
działce po starej szkole. Budynek bę-
dzie parterowy z poddaszem użytkowym. 
W dwóch oddziałach  placówka ma za-
pewnić opiekę dla 58 maluchów. Atrak-
cyjnie zagospodarowany zostanie także 
teren wokół budynku. Na terenie przed 
żłobkiem powstaną między innymi plac 
zabaw dla dzieci, chodniki, parking i dro-
ga dojazdowa.

Żłobek ma zacząć funkcjonować jesz-
cze w tym roku. 

- O lokalizacji zdecydowało dogodne 
miejsce dla wszystkich mieszkańców gmi-
ny, przy drodze krajowej. Po odzyskaniu 
działki przez nas, nakazie rozbiórki sta-
rego budynku, zagospodarowaniu za-
niedbanego placu, żłobek jest kolejnym 
etapem działań gminy dla dobra miesz-
kańców - mówi wójt Przemysław Łysak.

Budują żłobek

Ruszyła budowa żłobka w Radlinie. Na 
małym zdjęciu wizualizacja budowli.

GŁOS GÓRNA

Miejsce na Twoją
 reklamę

ogłoś się w „Głosie Górna”
tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350
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Chcą wspólnie 
budować gazociąg 

List intencyjny w sprawie budowy sie-
ci gazociągowej na terenie naszej gmin-
ny podpisali w tym miesiącu wójt Górna 
i dyrektor kieleckiej „gazowni”.

9 maja w Urzędzie Gminy Górno został 
podpisany list intencyjny pomiędzy Pol-
ską Spółką Gazownictwa reprezentowa-
ną przez Radosława Słoniewskiego - dy-
rektora Oddziału Zakładu Gazowniczego 
w Kielcach a Gminą Górno, reprezento-
waną przez Przemysława Łysaka - wójta 
gminy Górno. List ten został sporządzony 
w związku z planowanym rozwojem sieci 
gazowej na terenie naszej gminy. Niniej-
szy list stanowi podstawę rozpoczęcia prac 
analitycznych i projektowych przez PSG we 

współpracy z gminą, mających na celu re-
alizację inwestycji.

To pierwszy tak znaczący krok w kie-
runku gazyfikacji naszej gminy, na którą 
mieszkańcy czekają i proszą od kilku lat. 

- Gaz ziemny będzie doprowadzany na 
teren naszej gminy od strony Kielc, gdyż 
od strony Nowej Słupi nie ma takiej możli-
wości. W liście zapisaliśmy, że chcemy do-
prowadzić gaz do wszystkich mieszkańców. 
Myślę, że po realizacji pierwszego etapu 
budowy, gdy już będziemy mieć gaz na te-
renie gminy, łatwiej będzie go rozprowadzić 
po całej gminie. Jednak tempo prac i termi-
ny realizacji zależą wyłącznie od PSG - in-
formuje wójt Przemysław Łysak.

Tuż po podpisaniu listu intencyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Górno.

Zakład Usług Komunalnych w Gór-
nie wprowadził zmiany w formie rozli-
czania za wodę i odprowadzanie ście-
ków. Tak jak w innych gminach płacić 
będziemy na podstawie odczytów 
wodomierzy dokonywanych przez in-
kasentów.

Do tej pory przez większość roku pła-
ciliśmy rachunki za wodę i odprowadza-
nie ścieków według prognoz. Teraz się 
to zmienia.

- Inkasenci będą częściej odwiedzać 
posesje mieszkańców i wykonywać od-
czyty z urządzeń pomiarowych. Docelo-
wo chcemy, by było to nie rzadziej niż 
raz na kwartał - mówi Grzegorz Ciepie-
la, kierownik Zakładu Usług Komunal-
nych w Górnie. 

- Ludzie powinni być zadowoleni 
z takiego rozwiązania, bo będą płacić 
za faktycznie zużytą wodę, a nie za pro-
gnozę - mówi kierownik Ciepiela. 

Uwaga! Inkasent nie pobiera opłat. 
Wystawia tylko fakturę, którą należy opła-
cić na poczcie, w banku lub w kasie Za-
kładu Usług Komunalnych w Górnie. 

Płacimy tylko za 
pobraną wodę

Nasi rolnicy 
na Jasnej Górze

Kilkadziesiąt osób z gminy Górno 
wzięło udział w pielgrzymce rolników na 
Jasną Górę. Gmina zapłaciła za transport 
autokarowy naszych pielgrzymów.

- To było wielkie duchowe przeżycie. 
Jesteśmy wdzięczni wójtowi Łysakowi, 
że wsparł organizatorów fundując nam 
przejazd do Częstochowy - mówi Zdzi-
sław Szlufik z Krajna.
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Nagroda dla wójta Łysaka
Wyróżnienie za szczególne za-

angażowanie w opiekę nad bi-
bliotekami publicznymi w gminie Gór-
no otrzymał wójt gminy Przemysław 
Łysak. Podziękowania i dyplom trafiły 
do niego z okazji konkursu na Świę-
tokrzyskiego Bibliotekarza Roku, któ-
ry rozstrzygnięto w Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej w Kielcach.

Nasz wójt został wyróżniony za 
wspieranie i pomoc w działalności Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Górnie oraz 
trzech jej filii, które znajdują się w Woli 
Jachowej, Radlinie i Krajnie.

- Poprawiły się warunki lokalowe sie-
dziby biblioteki, bo została przeniesiona 
z Urzędu Gminy do centrum Górna. Naj-
ważniejsze jest to, że wzrasta poziom 
czytelnictwa - mówi wójt Przemysław 
Łysak. 

Na terenie naszej gminy w ostatnim 
roku liczba wypożyczeń książek wzrosła 
o około 3000, a liczba czytelników o 30.

- To zasługa naszych kustoszów 
na czele z szefową Gminnej Biblioteki 
w Górnie Haliną Dziedzic. Bliskość sie-
dziby biblioteki, poprawa warunków w fi-
liach, czy działania finansowane z pro-
jektów szwajcarskich spowodowały ten 
wzrost. Nawet największa, najładniejsza 
biblioteka nie cieszyłaby mnie, gdyby nie 
miał kto czytać - stwierdza wójt Przemy-
sław Łysak. 

Przyznaje, że on sam książkom wie-
le zawdzięcza. - To co wiem i umiem, ja 
i moje pokolenie, to głównie dzięki książ-
kom. Nie miałem komputera, smartfona 

z dostępem do internetu czy notebooka. 
Czuję więc dług do spłacenia książkom - 
dodaje wójt Łysak.

Wniosek o nagrodzenie wójta Łysaka 
złożyła Halina Dziedzic, kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Górnie.

- Uważam, że na taką nagrodę po 
prostu zasługuje. W naszej gminie dzia-
ła sieć bibliotek z wypożyczalniami w 
czterech miejscowościach. To rzadkość, 
a wójt dba o ich utrzymanie i rozwój. W 
Radlinie wypożyczalnia jest w nowym 
lokalu, po remoncie, w Górnie w nowej 
lokalizacji w centrum miejscowości. Co 
roku kupowane są nowe książki - wy-

mienia bez chwili zastanowienia kierow-
nik Halina Dziedzic.

Oprócz wójta Górna wyróżnieni zo-
stali włodarze Zagnańska i Włoszczowy.

Podczas gali wręczenia nagród wy-
kład wygłosił profesor Przemysław Cza-
pliński. W swoim wystąpieniu zwracał 
uwagę na spadek czytelnictwa w Polsce 
i znikome temu przeciwdziałanie. Ludź-
mi, którzy nie czytają, łatwiej manipulo-
wać prostymi codziennymi przekazami 
medialnymi. Jedyną grupą w Polsce, 
gdzie nie spada poziom czytania, są 
prywatni przedsiębiorcy - zaznaczył pro-
fesor.

Pracownicy naszych bibliotek z wójtem oraz dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Tydzień Bibliotek w Górnie
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Górnie zaprosiła do swojej 
siedziby wszystkich, którym szcze-
gólnie bliskie sercu pozostają słowo 
drukowane, literatura i dobra książka. 

11 maja wyjątkowo licznie przybyli do 
biblioteki uczniowie miejscowej szkoły, 
mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. 
W tym dniu Gminną Bibliotekę Publiczną 
odwiedzili wójt Przemysław Łysak, dyrektor 
Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Górnie – Stanisław Niestój oraz wicedy-
rektor Hanna Pióro, przewodnicząca ko-
misji oświaty Rady Gminy – Anna Szcze-
pańczyk, ksiądz Mariusz Kałka, Bronisław 
Skowroński – członek zespołu Bęczkowia-
nie, ludowy poeta. 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Górnie, pani Halina Dziedzic, przybliżyła 
zebranym sylwetki Marii Konopnickiej oraz 
Miry Jaworczakowej, a zaproszeni goście 
zaprezentowali młodym czytelnikom, w cie-
kawej aranżacji, tak znane, jak i również 
nieco zapomniane utwory Marii Konopnic-
kiej (a to z okazji 175 rocznicy jej urodzin). 

W trakcie prezentacji przeprowadzono bły-
skawiczne konkursy na znajomość twór-
czości polskiej poetki. Wszyscy biorący 
udział w konkursach zostali nagrodzeni 
słodkimi upominkami. 

W dalszej części spotkania wójt wręczył 
dyplomy i nagrody wszystkim laureatom, 
zorganizowanego przez bibliotekę konkur-
su na najpiękniejszy wiersz o tematyce 
ekologicznej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie 
wraz z filiami w Krajnie, Radlinie i Woli Ja-
chowej, dzięki wsparciu władz gminy, wójta 
Przemysława Łysaka stara się wychodzić 
naprzeciw zapotrzebowaniom na książkę 
mieszkańców gminy, przyciągnąć do biblio-
teki nowych czytelników. Służą temu nie tyl-
ko zakupy nowości książkowych, ale także 
liczne konkursy, spotkania, lekcje bibliotecz-
ne, zajęcia warsztatowe i inne działania. To 
wszystko sprawia, że biblioteki są chętnie 
odwiedzane przez czytelników, których licz-
ba systematycznie wzrasta.
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Tony żywności trafiły 
do potrzebujących 
Po raz kolejny do potrzebujących 

mieszkańców naszej gminy tra-
fiła żywność pozyskana przez Stowa-
rzyszenie na rzecz Rozwoju Radlina 
i Gminy Górno. Inicjatorem tej dużej 
akcji pomocy w naszej gminie jest 
wójt Przemysław Łysak.

Od 16 maja przez cztery dni członko-
wie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Radlina i Gminy Górno rozdawali żyw-
ność dla potrzebujących mieszkańców 
naszej gminy.

- Pierwszego dnia wydawaliśmy pro-
dukty mieszkańcom Woli Jachowej 
i Skorzeszyc, drugiego dnia -  Bęczko-
wa, Leszczyn i Cedzyny, trzeciego dnia - 
Podmąchocic i Krajna, a czwartego dnia  
- Radlina i Górna. W sumie żywność 
otrzymało 800 osób - informuje Wiesła-
wa Obara ze Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Radlina i Gminy Górno.

Rozdawano ryż, herbatniki, mleko, 
fasolę, powidła śliwkowe oraz pasztet 
i szynkę mieloną w konserwach.

Była to już trzecia transza żywności,  
w ciągu ostatnich 8 miesięcy, którą pozy-
skało stowarzyszenie. Pierwsza dotarła 
do naszej gminy w październiku ubiegłe-
go roku, druga przed Bożym Narodze-
niem, a trzecia w tym miesiącu.

W sumie rozdaliśmy 46 ton żywności, 

która trafiła do aż 800 osób zamieszku-
jących teren gminy Górno - mówi Wiesła-
wa Obara.

- Żywność trafiła do osób, które wy-
typował Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej – dodaje nasza rozmówczyni, 
która jest odpowiedzialna za realizację 
programu z ramienia stowarzyszenia. 

Produkty pozyskano z Banku Żyw-
ności w Kielcach w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym realizo-
wanego w Podprogramie 2016 w ramach 
umowy ze Stowarzyszeniem na rzecz 
Rozwoju Radlina i Gminy Górno. 

Kolejne tony żywności rozdano potrzebującym wsparcia mieszkańcom naszej gminy.

Maluchy ze Szkoły Podstawowej 
w Skorzeszycach zwiedzały gminę Gór-
no. Wycieczka odbyła się w ramach 
projektu eTweinning „Poznaję swoją naj-
bliższą okolicę”. Podczas wizyty w Urzę-
dzie Gminy Górno spotkały się z wójtem 
Przemysławem Łysakiem oraz jego za-
stępcą Czesławem Pytlem. Dzieci zwie-
dziły cały budynek łącznie z  gabinetem 

wójta. Na końcu udały się do sali konfe-
rencyjnej, gdzie zajęły miejsca, przy któ-
rych zwykle obradują radni. Wójt opo-
wiedział dzieciom o pracy urzędników, 
radnych oraz funkcji urzędu. Na zakoń-
czenie podarował im opaski odblaskowe 
z herbem gminy. Przedszkolaki dzięku-
jąc za spotkanie wręczyły mu własno-
ręcznie wykonane rysunki i kwiatki.

Przedszkolaki w urzędzie O pożarach 
wiedzą 
wszystko
Natalia Armata i Natalia Syno-

wiec zwyciężyły w gminnych 
eliminacjach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje gminne odbywały się 
w dwóch kategoriach wiekowych - 
uczniowie szkół podstawowych oraz 
uczniowie gimnazjów.

W młodszej pierwsze miejsce wywal-
czyła Natalia Armata, drugie Łukasz Pa-
luch, a trzecie Eryk Pióro.

Wśród gimnazjalistów najlepsza 
okazała się Natalia Synowiec, drugie 
miejsce zdobyła Aleksandra Krzysiek, 
a trzecie Martyna Sikora.

Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz 
prawo reprezentowania naszej gminy 
podczas eliminacji na szczeblu powiato-
wym.
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Z wozów strażackich leciały cukierki
Konwój złożony z ciężkich, średnich  

 i lekkich wozów gaśniczych cią-
gnących łodzie motorowe na przyczepach 
przejechał 3 maja przez wszystkie miej-
scowości gminy Górno. Z samochodów 
strażackich zamiast wody leciały cukierki. 
W taki niecodzienny sposób obchodzono 
Dzień Strażaka w naszej gminie.

Uroczystości rozpoczęła msza święta 
w kościele w Skorzeszycach. W Eucharystii 
sprawowanej przez proboszcza Włodzimie-
rza Jastrzębia wzięły udział strażackie poczty 
sztandarowe, władze gminy, licznie przyby-
li druhowie oraz ich rodziny. Mszę w intencji 
strażaków zamówił wójt Przemysław Łysak.

Nie lada atrakcją dla mieszkańców okazał 
się przejazd kolumny pojazdów strażackich 
przez wszystkie miejscowości gminy Górno. 
Przed domy wychodziły całe rodziny, by podzi-
wiać wozy gaśnicze i łodzie motorowe ciągnię-
te na przyczepach. 

- Pięknie to wygląda, tyle samochodów 
– zachwycała się mieszkanka Skorzeszyc. - 
I wszystkie należą do naszych jednostek, nie 
sądziłem, że w gminie dysponujemy takim 
sprzętem – mówił stojący obok niej mężczy-
zna. 

Kiedy dorośli podziwiali pojazdy, dzieci 
w pośpiechu zbierały rzucane przez strażaków 
cukierki.

Konwój przejechał ze Skorzeszyc przez 
Wolę Jachową, Górno, Krajno, Bęczków, Lesz-
czyny, Radlin, by ostatecznie dotrzeć na sta-
dion GKS w Górnie. 

- Dziękuję wam za poświęcenie i służbę na 
rzecz mieszkańców. Gmina może budować 
remizy, kupować nowy sprzęt, ale wszystko to 
byłoby bezużyteczne, gdyby nie wy, wasza po-
stawa, wasza odwaga i ofiarność – mówił do 
zgromadzonych na stadionie strażaków Prze-
mysław Łysak, wójt Górna, składając im życze-
nia. 

Później rozpoczęto strażacką biesiadę przy 
grochówce z kuchni polowej i kiełbaskach 
z grilla.

- Pierwszy raz w taki sposób obchodzimy 
Dzień Strażaka. Pomysł na taką formułę pod-
dał wójt Łysak - powiedział Wiesław Kaleta, 
prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Górnie.

- Mieszkańcy gminy zazwyczaj widzą stra-
żaków przy okazji przykrych zdarzeń – poża-
rów czy wypadków. Warto, by straż, która cie-
szy się największym zaufaniem społecznym, 
kojarzyła się także z czymś pozytywnym. My-
ślę, że konwój, z którego lecą w stronę miesz-
kańców cukierki, przyczyni się do tego – po-
wiedział wójt Przemysław Łysak.

W gminnych obchodach Dnia Strażaka 
wzięło udział ponad stu druhów ze wszystkich 
jednostek działających na terenie gminy Gór-
no. Gościliśmy także strażaków z OSP Smy-
ków.

Festyn rodzinny  
i przekazanie 
wozu gaśniczego

28 maja o godz. 14, przy Ze-
spole Szkół w Woli Jacho-

wej odbędzie się festyn rodzinny. Jego 
tegoroczna edycja zapowiada się wy-
jątkowo. Podczas imprezy oficjalnie 
zostanie przekazany wóz strażacki za-
kupiony dla OSP w Woli Jachowej.

Co roku festyn rodzinny w Woli Ja-
chowej jest wielkim wydarzeniem i nie 
lada atrakcją dla lokalnej społeczności. 
Są konkursy z cennymi nagrodami, gry, 
zabawy, występy artystyczne, w tym 
spektakl w wykonaniu uczniów i rodzi-
ców. Organizatorzy nie chcą zdradzać 

co przygotowali na tegoroczny festyn, 
jednak wiadomo, że będzie on obfitował 
w spore atrakcje. Jedną z nich będzie 
oficjalne przekazanie ciężkiego wozu ga-
śniczego dla OSP z Woli Jachowej. Moż-
na się spodziewać przy tej okazji pokazu 
umiejętności druhów z tamtejszej jed-
nostki. Odbędzie się także zbiórka krwi, 
a dla honorowych dawców czeka nie lada 
nagroda. 

Festyn odbędzie się 28 maja na placu 
przy szkole w Woli Jachowej. Początek o 
godzinie 14.

/AP/

Podczas festynu oficjalnie zo-
stanie przekazany wóz gaśniczy 
dla druhów z Woli Jachowej.

GŁÓWNA NAGRODA
Ten motorower będzie rozlosowany podczas Dnia Pieroga w Krajnie wśród  uczestników 
zbiórek krwi, biorących udział w akcjach organizowanych przez gminę Górno 28 maja 
w Woli Jachowej, 9 lipca w Bęczkowie, 
20 sierpnia w czasie dożynek w Górnie  
i 1 października w Krajnie.
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W długi majowy weekend odbyła się druga edycja 
Świętokrzyskiego Festiwalu Smaków, który dokład-

nie rok temu zainaugurowany został w Parku Etnograficznym 
w Tokarni. Impreza cieszyła się tak dużym uznaniem, że re-
dakcja „Echa Dnia” wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej i Urzędem 
Marszałkowskim postanowili zorganizować ją ponownie.

Gminę Górno promowały Koło Gospodyń Wiejskich z Krajna 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Skorzeszyc. Gospodynie czę-
stowały swoimi najlepszymi wyrobami i wypiekami. Stoiska na-
szych kół były oblegane przez zwiedzających turystów, smakoszy 
i zaproszonych gości. Nikt nie przeszedł obojętnie przy obficie za-
stawionym stole, a tym bardziej głodny. 

W Tokarni na scenie zaprezentował się również Dziecięcy Ze-
spół Górne Nutki. Podczas festiwalu promowano drugie wydanie 
książki kucharskiej „Świętokrzyskie smaki”, w której znajdą się 
przepisy na tradycyjne świętokrzyskie dania, także Kół Gospodyń 
Wiejskich i Gospodarzy z gminy Górno.

Smaki gminy Górno w Tokarni

Wójt Łysak i panie z Kół Gospodyń Wiejskich podczas festiwalu w Tokarni. Z lewej strony KGW Krajno, po prawej KGW Skorzeszyce.

W Tokarni wystąpiły także Górne Nutki.

Sami wyremontowali plac zabaw
Rodzice wzięli sprawy w swoje ręce - dosłownie. 

Zebrali się i wspólnymi siłami wyremontowali plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej w Leszczynach. Efekt 
ich działań jest imponujący.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Leszczynach 
działa już kilka ładnych lat. Wiele elementów zużyło się i nie 
nadawało się do bezpiecznego korzystania - mówi Jerzy 
Snopek, dyrektor szkoły w Leszczynach. 

11 maja 2017 roku po południu, na zaproszenie dyrektora 
i przedszkolanek odpowiedzieli rodzice najmłodszych dzie-
ci. Michał Kubicki i Mariusz Pietras zafundowali potrzebne 
materiały, a Marcin Wojciechowski, Stanisław Kołomański, 
Marcin Malinowski, Paweł Niebudek, Robert Malinowski oraz 
Grzegorz Machocki wykonali niezbędne roboty remontowe.

Prace trwały do wieczora, a ich efektem są naprawione 
(ku radości dzieci) drewniane zabawki i urządzenia na placu 
zabaw. 

Należy dodać, że na placu pojawiła się niedawno nowa 
karuzela. Urządzenie warte 3000 złotych ufundowała firma 
ubezpieczeniowa TUiR Warta. 

Duże zaangażowanie w projekt „Karuzela marzeń dla 
dzieci z Leszczyn” wykazali agenci ubezpieczeniowi, 
a szczególnie Magda Kowalska.

Dyrektor Jerzy Snopek w imieniu dzieci i nauczycieli skła-
da serdeczne podziękowania.

Mieszkańcy Leszczyn udowodnili, że można zrobić wiele, 
nawet wtedy, gdy nie dysponuje się większymi funduszami. 
To najlepszy dowód na to, że chcieć to znaczy móc. Gratulu-
jemy takiej postawy.

/AP/

Nową karuzelę ufundowało TUiR Warta.
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Uczą gry na gitarze
Koło gitarowe w gminnym 

Ośrodku Kultury gromadzi 
uczestników z terenu całej Gminy. 
Zajęcia prowadzone są w dwóch gru-
pach: początkowej i zaawansowanej 
pod okiem wykwalifikowanego muzy-
ka, absolwenta UJK, Daniela Ksela. 

- Celem nauczania jest zaintereso-
wanie muzyką i rozbudzenie zamiłowa-
nia do niej, nauka gry na gitarze oraz 
rozwijanie umiejętności technicznych 
i interpretacyjnych oraz przygotowanie 
uczestników do publicznych występów 
estradowych. Dzięki przychylności wój-
ta Przemysława Łysaka oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych został zakupiony niezbęd-
ny sprzęt do nauki - gitary oraz pianino 
elektryczne, za co w imieniu wszystkich 
dzieci i młodzieży serdecznie dzięku-
ję – mówi Iwona Kucharska, kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie. W Gminnym Ośrodku Kultury można uczyć się gry na gitarze.

Zespół Śpiewaczy Górnianecki oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich z Leszczyn reprezentowały naszą gminę podczas 

Buskich Spotkań z Folklorem.
W poniedziałek, 1 maja w amfiteatrze w Ciekotach odbyły się elimi-

nacje rejonowe, w wyniku których spośród kilkudziesięciu podmiotów 
Rada Artystyczna, w składzie Jerzy Gumuła, Michał Stachurski, Rado-
sław Pach – instruktorzy muzyczni zawodowo związani z Wojewódz-
kim Domem Kultury, wyłoniła 24 wykonawców, którzy wzięli udział 
w XLI Buskich Spotkaniach z Folklorem. Na przeglądzie nie zabrakło 
oczywiście reprezentantów gminy Górno. Swoje umiejętności zapre-
zentowali: Zespół Śpiewaczy Górnianecki, KGW Leszczyny, Zespół 
Pieśni i Tańca Bęczkowianie, Gminne Koło Gospodarzy. Do występów 
w Busku zakwalifikowały się Górnianecki oraz KGW Leszczyny. 

Konkurs finałowy odbył się 20-21 maja. W chwili, gdy oddawaliśmy 
ten numer „Głosu Górna” do druku, jury jeszcze nie ogłosiło wyników.

Nasi reprezentanci na 
przeglądzie wojewódzkim

W związku z zakończeniem kolejnego etapu - realizacja  in-
spekcji technicznych, w ramach  Projektu budowy Odnawial-
nych Źródeł Energii, zapraszamy wszystkich mieszkańców, 
którzy przeszli pozytywną weryfikację techniczną, do odbio-
ru Raportu po inspekcji technicznej. Raport można odebrać 
w Urzędzie Gminy Górno w pokoju nr 13.

 Z uwagi na wytyczne Instytucji Zarządzającej Konkursem - 
Urzędu Marszałkowskiego z dnia 17 marca 2017 r. maksymalny 
poziom dofinansowania 60%, a  maksymalna wartość dofinan-
sowania dla całego projektu to 3 000 000 zł - co przekłada się  
na  jego wartość na poziomie około 5 000 000 zł netto (60% 
dofinansowania).  Dodatkowo przez IZ zostały wprowadzone li-
mity minimalnej mocy zainstalowanej w Projekcie na  poziomie 
od 0,5 MWe/MWth dla każdego ze źródeł (energia słoneczna 
– fotowoltaika i kolektory słoneczne, pompy ciepła gruntowe, 
pompy ciepła powietrzne).

Łączna wartość zadeklarowanych instalacji dla wszystkich 
osób zgłoszonych (pozytywnie zweryfikowanych podczas in-
spekcji technicznych) to ponad 9 500 000 zł. Chcąc uzyskać 
maksymalne dofinansowanie rzędu 60% oferowane przez 
Urząd Marszałkowski, należy realizować projekt dwuetapowo. 
Ze względu na największe zainteresowanie instalacjami solar-
nymi i fotowoltaicznymi, to dla tych instalacji zostanie przygoto-
wany wniosek o dofinansowanie w pierwszym etapie. Dla po-
zostałych – zadeklarowanych na pompy ciepła w ewentualnym 
kolejnym naborze (najprawdopodobniej w przyszłym roku). 
Przy złożeniu całości projektu na 9 500 000 zł dofinansowanie 
maksymalne 3 000 000 zł dałoby zaledwie 30% refundacji, na-
tomiast gmina może złożyć jedynie jeden wniosek.

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani udziałem  w Projekcie 
proszeni są o stawiennictwo w Urzędzie Gminy celem odbioru 
Raportu oraz potwierdzenie dalszego udziału w Projekcie po-
przez podpisanie stosownych dokumentów.

/BW/

Zmiany w dofinansowaniu 
do budowy odnawialnych 
źródeł energii

Zespół Górnianecki podczas przeglądu w Ciekotach.

KGW Leszczyny podczas przeglądu w Ciekotach.
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Uczniowie Gimnazjum w Górnie 
byli gośćmi specjalnymi werni-

sażu plakatów pt. „Rotmistrz Pilecki - 
Bohater Niezwyciężony. Raport z Au-
schwitz”, eksponowanej w Ośrodku 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 
w Kielcach.

Wystawa jest efektem międzynaro-
dowego konkursu na plakat pod honoro-
wym patronatem prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 Wzięło w nim udział 150 prac, m.in. 
z Ekwadoru, Japonii, USA, Kanady, 
Ukrainy, Niemiec i Polski.  I miejsce zdo-
był Zbigniew Babiński. Jego praca zmu-
sza do refleksji nad tragicznym życiory-
sem rtm. Witolda Pileckiego.

W uroczystości wzięli udział: wicewo-
jewoda - Andrzej Bentkowski, dyrektor 
Wzgórza Zamkowego - dr Rafał Nowak, 
dyrektor OMPiO - dr Marek Maciągow-
ski, kurator wystawy - Małgorzata Kupi-
szewska - pełnomocnik fundacji „Gdzie” 
oraz koordynator projektu „Rotmistrz 
Pilecki - Bohater Niezwyciężony. Raport 
z Auschwitz”,  przedstawiciel Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty.

Gośćmi specjalnymi byli uczniowie 
Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Górnie, którzy zaprezentowali pro-
gram artystyczny poświęcony rtm. Pi-
leckiemu. Znalazły się w nim m.in. prace 
literackie uczniów poświęcone patrono-
wi oraz  hymn szkoły „Rotmistrz Witold 
Pilecki”, napisany przez nauczyciela - 
Piotra Frankowicza.

Zakończeniem tej niecodziennej lekcji 
patriotyzmu było wspólne zdjęcie mło-
dzieży, opiekunów wraz z p. Małgorza-
tą Kupiszewską przed Ośrodkiem Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej na Wzgó-

rzu Zamkowym w Kielcach.
W podziękowaniu za udział w wer-

nisażu organizatorzy wystawy przeka-
zali na ręce dyrektora Zespołu Szkół 
w Górnie Stanisława Niestója, książki 
„Rotmistrz Pilecki - raporty z Auschwitz”. 
Publikacja tym cenniejsza, że decy-
zją wydawcy nie jest przeznaczona do 
sprzedaży. Niemal cały nakład ma trafić 
do bibliotek - nie do księgarń.

- Otrzymaliśmy tyle egzemplarzy, że 
część zostawimy w naszej szkolnej bi-
bliotece, a pozostałe przekażemy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej, by z Raportem 
Pileckiego mogli się z zapoznać miesz-
kańcy całej naszej gminy - zapowiedział 
dyrektor Niestój.

Uczniowie z Górna gośćmi 
specjalnymi wernisażu

Uczniowie z Gimnazjum w Górnie występują podczas wernisażu w Ośrodku Myśli Patrio-
tycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Poniżej plakat, który zdobył I miejsce w konkursie.

Do 31 maja rolnicy mogą składać 
wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich oraz obszarowych. 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi 

Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o prze-
dłużeniu terminu składania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich 
oraz obszarowych w ramach PROW 
2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. 
płatności rolno-środowiskowo-klimatycz-
nych, ekologicznych, ONW, zalesienio-

wych oraz rolnośrodowiskowych) do 31 
maja 2017 roku.

Decyzja o przedłużeniu terminu zo-
stała podjęta na wniosek rolników oraz 
organizacji i instytucji działających na 
rzecz rolników.

Projekt odpowiedniego rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
został już skierowany do konsultacji 
i uzgodnień.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

apeluje o jak najszybsze składanie wnio-
sków. Do 12 maja do godz. 10 w ARiMR 
zarejestrowano 996,8 tys., co stanowi 
73,8% wszystkich wniosków złożonych 
w 2016 r.

Biura powiatowe ARiMR pracują 
w godzinach od 7.30 do 15.30. Nato-
miast 27 maja (sobota) biura powiatowe 
będą czynne od godz. 8.00 do godz. 
15.30, a pomiędzy 29 a 31 maja w godz. 
6.00 - 20.00.

Wydłużono termin składania wniosków  
o dopłaty bezpośrednie i obszarowe 
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Miliony z Unii Europejskiej 
dla gminy Górno

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej 
wygrała VIII edycję konkursu Polska - Moja Ojczy-

zna.
Turniej wzorowany na znanym programie telewizyjnym or-

ganizowany jest od ośmiu lat przez nauczycieli Zespołu Szkół 
w Woli Jachowej. Biorą w nim udział wszystkie podstawówki 
z naszej gminy. W tym roku zabrakło w nim szkoły z Krajna. 
Pozostałe placówki wystawiły swoich uczniów, by ci stanęli do 
walki o tytuł gminnego omnibusa.

W czasie czterech rund uczniowie musieli wykazać się 
szeroką wiedzą z zakresu geografii, historii, fizyki, czy chemii, 
ale także sztuki i wiedzy ogólnej.

Te ostatnie sprawiały najwięcej problemów, ale przy-
znać trzeba, że były wyjątkowo trudne. 
Uczestnicy musieli na przykład wska-
zać, który spośród czterech prezento-
wanych obrazów nie został namalowany 
przez Stanisława Wyspiańskiego.

- Gratuluję wam wszystkim, bowiem 
wykazaliście się ogromną wiedzą - mó-
wiła po zakończeniu turnieju Jolanta 
Ksel, dyrektor Zespołu Szkół w Woli Ja-
chowej.

Wygrała Wola Jachowa, kolejne miej-
sca zajęły szkoły z Bęczkowa, Skorze-
szyc, Górna, Leszczyn, Cedzyny i Ra-
dlina. Patronat nad turniejem objął wójt 
Przemysław Łysak, który ufundował dla 
jego uczestników atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z te-
renu gminy.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju, ich szkolnych opiekunów, dyrektorów i or-
ganizatorów.

Prawie jak w telewizji

Gmina Górno jest coraz bliżej się-
gnięcia po grube miliony z Unii 

Europejskiej na inwestycje. Mówił o 
tym podczas przedostatniej sesji Rady 
Gminy Górno Mieczysław Pastuszko, 
dyrektor Wydziału Zarządzania Fun-
duszami Europejskimi Urzędu Miasta 
Kielce.

Kiedy powstawał Kielecki Obszar Funk-
cjonalny, wójt Przemysław Łysak zdecydo-
wał, iż gmina Górno przystąpi do niego. 

- Dzięki temu dziś mamy szanse 
sięgnąć po ogromne sumy z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 
mówi wójt Łysak. 

Trzy wnioski już zostały złożone:
- na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy 
Górno,

- na modernizację oświetlenia uliczne-
go na terenie gminy Górno,

- zagospodarowanie terenu wokół ka-
mieniołomu w Górnie.

Jeszcze w tym roku zostanie złożony 

wniosek o dofinansowanie projektu „Za-
gospodarowanie terenu wokół zalewu w  
miejscowości Cedzyna i Leszczyny”, zaś 
w przyszłym roku zostanie złożony wnio-
sek na „Budowę ścieżek rowerowych na 
terenie gminy Górno”.

W sumie na realizację tych inwestycji 
zgodnie z zapisem preumów gmina Gór-
no ma dostać z Unii Europejskiej kwotę 

ponad 11,6 mln zł. Będzie to 85 procent 
kosztów inwestycji.

Na temat Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, podczas przedostatniej 
sesji Rady Gminy Górno mówił Mie-
czysław Pastuszko, dyrektor Wydziału 
Zarządzania Funduszami Europejskimi  
w kieleckim ratuszu.

Na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mówił dyr Mieczysław Pastuszko.
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Turniej z gwiazdami

I  Gminny Turniej Piłki Ręcznej 
o Puchar Wójta został roze-

grany w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Cedzynie. Imprezę, na 
zaproszenie wójta, zaszczycili swoją 
obecnością Michał Jurecki i Krzysz-
tof Lijewski, którzy są mieszkańcami 
gminy Górno, zawodnikami Vive Tau-
ronu Kielce i reprezentantami Polski.

W turnieju wzięły udział drużyny 
wszystkich szkół podstawowych z tere-
nu gminy Górno. Turniej został rozegra-
ny w ramach programu Dziecięca Piłka 
Ręczna, który jest wspólnym dziełem 
Urzędu Marszałkowskiego i Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli. Oficjalne otwarcie turnieju przez 
wójta gminy Górno Przemysława Łysaka 
zostało poprzedzone barwnym korowo-
dem złożonym ze wszystkich zawodni-
ków, nauczycieli, opiekunów oraz gości 

zaproszonych. Na czele korowodu szedł 
wójt wraz ze szczególnymi gośćmi, pił-
karzami Vive Tauronu Kielce - Michałem 
Jureckim i Krzysztofem Lijewskim. Za 
nimi dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Zawodowego Jacek Wo-
łowiec ze swoim zastępcą Krzysztofem 
Łysakiem. Po części oficjalnej nadszedł 
czas na rozgrywki, w wyniku których wy-
łoniono trzy zwycięskie drużyny: III miej-
sce zajęli reprezentanci SP Leszczyny, 
II miejsce ZSP w Cedzynie, I miejsce ZS 
w Woli Jachowej. Drużyna z Woli Jacho-
wej będzie reprezentować naszą gminę 
na turnieju powiatowym w Bilczy. Trzy 
najlepsze zespoły dostały pamiątkowe 
medale oraz puchary. Zwycięska dru-
żyna dodatkowo otrzymała przechodni 
puchar ufundowany przez wójta gminy 
Górno. Zwycięzcom gratulujemy.

Wyniki rozgrywek. Grupa A: SP 

Bęczków - SP Leszczyny 1:6, SP Górno 
- SP Bęczków 13:3, SP Wola Jachowa 
- SP Bęczków 7:2, SP Leszczyny - SP 
Górno 8:0, SP Wola Jachowa - SP Lesz-
czyny 6:5, SP Górno - SP Wola Jachowa 
3:9. Grupa B: SP Cedzyna - SP Skorze-
szyce 8:6, SP Skorzeszyce - SP Krajno 
4:5, SP Cedzyna - SP Radlin 5:3, SP 
Krajno - SP Cedzyna 2:4, SP Skorze-
szyce - SP Krajno 4:5, SP Krajno - SP 
Radlin 6:2, SP Skorzeszyce - SP Radlin 
4:3. Mecz o trzecie miejsce: SP Krajno 
- SP Leszczyny 6:8. Mecz o pierwsze 
miejsce: SP Cedzyna - SP Wola Jacho-
wa 7:9. 

Turniej rozpoczął wójt Łysak wraz reprezentantami Polski: 
Krzysztofem Lijewskim i Michałem Jureckim.

Reprezentanci szkół stoczyli zacięty bój o zwycięstwo. Pu-
char zdobyła drużyna SP w Woli Jachowej.


