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GŁOS GÓRNA

Zmartwychwstał Pan
Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan 
On tylko jeden został nam dan
i Alleluja dokoła brzmi,
a zmartwychwstały puka do drzwi.

Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan 
choć zwisł na krzyżu nie tylko sam,
chociaż do grobu złożony był – 
tak nas pokocha ze wszystkich sił.

Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan
na Jego ciele tak wiele ran,
bo grzechy nasze przyjął na się 
i z Bogiem Ojcem czeka na Cię.

Zmartwychwstał Pan zmartwychwstał Pan 
On nas zaprasza do nieba bram;
szczęście na wieki wszystkim nam dał
z miłości do nas – Bóg tego chciał!

Zmartwychwstałemu śpiewajmy pieśń 
wszędzie i wdzięcznie na całą pierś... 
Nasz Zbawicielu, Jezus nasz w Niebie 
ufamy Tobie, wierzymy w Ciebie!

Bronisław Skowroński

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Świąt Wielkanocnych

składają
Janusz Bednarz przewodniczący Rady Gminy Górno

oraz
Przemysław Łysak wójt gminy Górno
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Mniej bezrobotnych  
w gminie Górno

GórnE nUTKI na PoDIUM
Górne Nutki po raz drugi wzięły udział w przeglądzie zespołów 

folklorystycznych z całego województwa świętokrzyskiego i po 
raz drugi zajęły w nim wysoką lokatę.

Do występu na scenie zgłosiło się 26 podmiotów artystycz-
nych: zespoły śpiewacze oraz pieśni i tańca, a także kapele, so-
liści, wokaliści i instrumentaliści. Nasz zespół tym razem wystąpił 
w kategorii zespołów pieśni i tańca. 

Młodzi wokaliści oraz tancerze podlegali ocenie Rady Arty-
stycznej Dziecięcej Estrady Folkloru. 

Zespół Górne Nutki powtórzył sukces z roku ubiegłego - ale 
w nowej kategorii i zajął II miejsce (I miejsca nie przyznano). Mło-
dzi artyści otrzymali dyplom i nagrodę pieniężną. Trzeba dodać, że 
dziewczynki wystąpiły po raz pierwszy w pięknych, nowych gor-
setach. Uszycie i zakup materiałów na ich wykonanie było możli-
we dzięki sprzedaży szopek bożonarodzeniowych w kościele pa-
rafialnym, ofiarom zebranym podczas przedstawienia ,,Opowieść 
wigilijna” w wykonaniu Grupy Teatralnej Górnolotni oraz środkom 
przekazanym przez sponsorów i Dyrekcję Zespołu Szkół w Gór-
nie. W imieniu opiekunów składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy pomogli finansowo naszym młodym artystom: 
Grupie Teatralnej Górnolotni, rodzicom i mieszkańcom Górna. 
Słowa podziękowania kierujemy także do sponsorów: właścicieli 
Delikatesów Centrum oraz pp. Danucie i Marianowi Kisielom. 

Teresa Murawska
Komentarz wójta:
- Gratuluję Górnym Nutkom sukcesów, które sobie wyśpie-

wują. Strzałem w dziesiątkę okazało się zatrudnienie dla Nich 
przez gminę najlepszego opiekuna muzycznego - dyrektora 
szkoły muzycznej - pana Grzegorza Michtę (trenuje również 
Górnianecki) i współpracującą z nim panią choreograf Dorotę 
Stawiarską. Dziękuję im za wspaniałą pracę. Dziękuję również 
Paniom z GOK-u za dbanie i finansowanie częstych wyjazdów 
zespołów. Te comiesięczne wydatki procentują. Brawo! 

Mam nadzieję, że świetne efekty przyniesie również praca  
w GOK kapelmistrza Marcina Stojka z orkiestrą dętą. 

EKoBaBKI W CEDZYnIE
Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki powstało w Cedzynie. Do 

stowarzyszenia przystąpiło ponad dwadzieścia osób.
6 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie odbyło 

się spotkanie pań z Cedzyny z wójtem Przemysławem Łysakiem, 
radnym Tofilem i Stanisławem Golmento ze Świętokrzyskiego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. W trakcie zebra-
nia zawiązano Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki w Cedzynie.

Przewodniczącą została Barbara Kubiec-Govender, jej zastęp-
cami Agnieszka Bębacz i Alicja Staszewska, sekretarzem Małgo-
rzata Juszczak, a skarbnikiem Grażyna Gacek.

Do koła wstąpiły 23 panie. Przyjęto także trzech członków ho-
norowych: Ewę Krajcarz – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Cedzynie, Przemysława Łysaka, wójta Górna i Tomasza 
Tofila – radnego i sołtysa Cedzyny.

Zamierzamy pracować nad zdrowiem i świadomością zdrowego 
odżywiania wśród mieszkańców Cedzyny. Stąd w naszej nazwie 
Ekobabki - tłumaczy Barbara Kubiec-Govender. 

Górno znalazło się w gronie tych gmin, gdzie w 2015 
roku bezrobocie zmniejszyło się najbardziej. 

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
na koniec 2014 roku, w gminie Górno było 774 bezrobotnych. 
Po dwunastu miesiącach - na koniec 2015 roku - liczba ta 
zmniejszyła się do 613. Zatem osób poszukujących pracy w na-
szej gminie jest mniej o 161. To jeden z najlepszych wyników 
w całym powiecie kieleckim (więcej bezrobotnych ubyło tylko 
w gminie Morawica - 162). Przeliczając jednak spadek bezro-
bocia na liczbę mieszkańców, to jesteśmy zdecydowanym lide-
rem tego rankingu. Na tym jednak nie koniec dobrych informa-
cji. Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy, to właśnie 
najwięcej bezrobotnych z naszej gminy sięgnęło po dotację 
celową i otworzyło własne firmy - blisko 40 osób. - Wszystkim 
życzę, aby nowo otwarte przedsiębiorstwa prężnie się rozwijały 
i działały jak najdłużej - 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.

Bieliny 617 598 - 19
Bodzentyn 807 768 - 39
Chęciny 795 715 - 80
Chmielnik 796 706 - 90
Daleszyce 1002 975 - 27
Górno 774 613 - 161
Łagów 392 353 - 39
Łopuszno 509 572 + 63
Masłów 521 524 + 3
Miedziana Góra 591 482 - 109
Mniów 715 598 - 117
Morawica 700 538 - 162
Nowa Słupia 625 661 + 36
Piekoszów 966 830 - 136
Pierzchnica 318 313 - 5
Raków 294 319 + 25
Sitkówka Nowiny 366 334 - 32
Strawczyn 518 546 + 28
Zagnańsk 753 732 - 21

Gmina
Liczba bez-

robotnych na 
koniec 2014 r

Liczba bez-
robotnych na 
koniec 2015 r

zmiana
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Jeśli Twoje dziecko chodzi do któ-
rejkolwiek szkoły w gminie Górno 

i uczęszcza do klasy I, II lub III, to może 
skorzystać z bezpłatnych, nieinwazyj-
nych badań mających na celu spraw-
dzenie prawidłowości budowy ciał. 

Wójt gminy Przemysław Łysak pod-
jął współpracę z Wydziałem Lekarskim 
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach i jego 
dziekanem prof. dr. hab. Stanisławem 
Głuszkiem, czego wynikiem są bezpłat-
ne badania uczniów przeprowadzane  
w szkołach gminy Górno.

Prowadzi je dr Beata Szczepanowska
-Wołowiec, adiunkt na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. 

- Wykonuję badania za pomocą podo-
scanu 2D, który pozwala ocenić prawi-
dłowość budowy stóp i budowy kończyn 

dolnych – mówi dr Beata Szczepanow-
ska-Wołowiec. - Za pomocą wideografii 
sprawdzamy czy są odchylenia w budo-
wie kończyn dolnych i tułowia - wyjaśnia.

Wszystko to pozwala na wykrycie pła-
skostopia, koślawości i szpotawości kolan 
oraz pięt.

Warto dodać, że badania są całkowi-
cie bezinwazyjne, nie wykorzystuje się tu 
promieniowania X (promieniowanie rent-
genowskiego) ani żadnego innego.

- W wideografii chodzi o pozyskanie 
obrazu ciała z kamery i poddania go ob-
róbce komputerowej, co pozwala ocenić 
prawidłowość budowy ciała – wyjaśnia dr 
Beata Szczepanowska-Wołowiec, która 
zapowiada, że odwiedzi wszystkie szko-
ły w gminie Górno i przebada wszystkie 
dzieci pod warunkiem, że rodzice uczniów 
wyrażą pisemną zgodę na takie badanie. 

Dyrektorzy szkół otrzymali informację 

o badaniach i formularze zgody na bada-
nie dziecka dla rodziców.

Badania uczniów z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Cedzynie już się 
odbyły. Co ważne praktycznie wszyscy 
rodzice wyrazili zgodę na ich wykonanie. 

Jaki jest wynik badań? Jeśli chodzi 
o stopy, to niestety odchyleń jest sporo, 
ale tylko u jednego ucznia jest ono na tyle 
duże, że można mówić o płaskostopiu. 
- Rodzic po badaniu dostanie informa-
cję np. że jest tendencja do koślawości 
z sugestią, by zwrócić na to uwagę. Takie 
wady da się jeszcze poprawić – informuje 
dr Szczepanowska-Wołowiec. Zaznacza 
jednocześnie, że tendencja wcale nie 
oznacza, że w przyszłości przerodzi się 
ona w wadę.

Jaka jest recepta na właściwą postawę 
naszych dzieci? Ruch. Większość wad 
postawy bierze się z jego braku.

33

Pierwsze takie koło 
w województwie 

Bezpłatne badania uczniów w całej gminie

Pierwsze w województwie święto-
krzyskim Gminne Koło Gospoda-

rzy działa w Górnie. 
5 marca w świetlicy w Radlinie spotkali 

się: Janusz Forma i Janusz Bednarz z Ra-
dlina, Stanisław Anioł z Leszczyn, Czesław 
Staszewski, Kazimierz Dziewierz i Tomasz 
Tofil z Cedzyny, Dariusz Wzorek i Broni-
sław Skowroński z Bęczkowa, Leszek Pió-
ro i Wiesław Białogoński z Górna, Wiesław 
Kaleta z Woli Jachowej i Grzegorz Cie-
piela ze Skorzeszyc. Podczas spotkania 
z wójtem Przemysławem Łysakiem i Sta-
nisławem Golmento ze Świętokrzyskiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych założyli pierwsze w województwie 
świętokrzyskim Gminne Koło Gospodarzy.

Stanisław Golmento, który w swoim 
życiu pomagał założyć nie jedno Koło Go-
spodyń Wiejskich, nie krył zaskoczenia 
taką inicjatywą.

Wśród członków założycieli są osoby 
z różnych miejscowości, różnych zawodów 
i pełniące różne funkcje społeczne – mię-
dzy innymi ogrodnicy, rolnicy, przedsiębior-
cy, sołtysi, radni, strażacy, kucharze, eme-
ryci i studenci. Wszyscy w jednym wieku 
- dojrzałym.

Przewodniczącym Gminnego Koła Go-
spodarzy w Górnie został Janusz Forma 
z Radlina, zastępcą Czesław Staszewski, 
sekretarzem Stanisław Anioł, a skarbni-
kiem Janusz Bednarz.

Panowie na razie nie chcą zdradzać 
swoich planów na najbliższe miesiące. 
Zgodnie jednak zapowiadają, że będą 

prężnie działać.
Jedno co wiadomo teraz na pewno, 

to to, jak będzie wyglądał strój członków 
Gminnego Koła Gospodarzy w Górnie. 
W przeciwieństwie do strojów pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich jest bardzo stonowa-
ny – to biała koszula i ciemne spodnie.

- Kobiety mocno się integrują w Kołach 
Gospodyń Wiejskich, postanowiliśmy więc, 
że my będziemy integrować mężczyzn. 
Zapewniam jednak, że nie będziemy rywa-
lizować z paniami w pieczeniu ciast. Sta-
wiamy na sport i kabaret - mówi Janusz 

Forma, przewodniczący koła.
- Zamiast placków preferujemy pajdę 

chleba ze smalcem i swojskie nalewki - do-
daje żartobliwie wójt Przemysław Łysak, 
który został członkiem honorowym Gmin-
nego Koła Gospodarzy w Górnie. - Pomysł 
o założeniu Gminnego Koła Gospodarzy 
kiełkował od dawna. Gratuluję odwagi. 
Jego członkowie, to na co dzień poważni 
panowie, w swoich firmach czy funkcjach, 
ale w kole są naturalni, zachowują się na 
luzie, pewnie tak jak we własnych rodzi-
nach - dodaje wójt Łysak.

Panowie prezentują strój członków koła.



G ł o s G ó r n a  •  n r  3 (43) •  MAR ZEC 20164

Ponad 340 razy wyjeżdżali do 
akcji nasi strażacy ochotnicy. 

Druhowie z Górna, Leszczyn i Woli 
Jachowej podsumowali 2015 rok 
i wybrali nowe władze.

Druhowie z Leszczyn, w 2015 roku 
brali udział w 107 akcjach z czego 94 
razy gasili pożary, a 13 razy usuwali 
tzw. miejscowe zagrożenia. Najwięcej, 
bo aż 74 razy byli wysyłani do gasze-
nia traw lub poszycia leśnego - trzy 
razy więcej niż w 2014 roku. Na zebra-
nie przybyli również przedstawiciele 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Zarządu Wojewódzkie-
go Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Chwalili druhów z Leszczyn 
za wyjątkową sprawność. Podkreślali, 
że nasi strażacy wyjeżdżali do akcji 
zawsze, nawet wtedy, gdy inne zastę-
py zawodziły.

Dotychczasowy zarząd jednostki 
złożył sprawozdanie z działalności za 
2015 rok, które zostało przyjęte jedno-
głośnie. Wybrano także nowe władze. 

Funkcję prezesa OSP w Leszczynach 
nadal pełnić będzie Piotr Gil, wicepre-
zesem-naczelnikiem ponownie został 
Adam Kotaś, wiceprezesem został 
Jacek Bugajski, zastępcą naczelnika 
Piotr Jamrożek, Grzegorz Wdowiak 
został skarbnikiem, nowym gospoda-
rzem jednostki został Krzysztof Nie-
budek. Sekretarzem w dalszym ciągu 
będzie Wiesław Lisek.

Ubiegły rok działalności podsumo-
wali także strażacy z Górna. W ciągu 
12 miesięcy wyjeżdżali do akcji 118 
razy, z czego 97 razy do pożarów 
(w tym aż 56 stanowiły pożary traw), 
19 razy usuwali zagrożenia miejsco-
we. Niestety, odnotowali także jeden 
fałszywy alarm.

Przyjęte zostało sprawozdanie 
z działalności zarządu jednostki. Dru-
howie usłyszeli także wiele pochwał 
ze strony kierownictwa Państwowej 
Straży Pożarnej oraz zarządu wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zarząd jednostki 

w Górnie praktycznie w całości zyskał 
reelekcję. Jedyna zmiana nastąpiła na 
stanowisku członka zarządu. Funkcję 
tę objął Józef Piotrowski.

Jako ostatni, 2015 rok podsumo-
wali ochotnicy z Woli Jachowej. Brali 
oni udział w 118 akcjach, 33 razy ga-
sili płonące trawy i nieużytki. Wielo-
krotnie usuwali miejscowe zagrożenia 
i pomagali poszkodowanym w wypad-
kach drogowych. 14 razy wyjeżdżali 
do Kielc na tzw. zabezpieczenie mia-
sta. 13 razy brali udział w tak zwanych 
akcjach gospodarczych – np. wycince 
drzew.

Podczas zebrania sprawozdawczo
-wyborczego druhowie z Woli Jacho-
wej, podobnie jak ich koledzy z Lesz-
czyn i Górna usłyszeli wiele pochwał. 

Wójt Przemysław Łysak, uczestni-
czący we wszystkich zebraniach stra-
żackich, chwalił druhów za profesjo-
nalizm, że współpraca na linii Urząd 
Gminy – strażacy układa się wzorowo, 
dziękował wreszcie za poświęcenie 
i za to, że mieszkańcy gminy zawsze 
mogą liczyć na strażaków ochotników.

Z kolei starszy brygadier Robert 
Sabat, zastępca Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach, podkreślał wysoki poziom 
sprawności, wiedzy i zaangażowania 
druhów z Woli Jachowej. 

- Nie bez przyczyny, to właśnie was 
wzywamy do zabezpieczenia miasta, 
w sytuacji gdy nasze jednostki biorą 
udział w akcjach gaśniczych. Do za-
bezpieczenia miasta zawsze wybiera 
się jednostki, które dysponują najlep-
szym sprzętem i najlepiej wyszkolony-
mi ludźmi. Wola Jachowa takie kryte-
ria spełnia – mówił Sabat.

W połowie kwietnia odbędzie się 
gminny zjazd Ochotniczych Straży Po-
żarnych.

/aP/

Strażacy podsumowali 2015r

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego strażaków ochotników z jednostki w Leszczynach.

Podczas zebrania strażaków w Woli Jachowej.
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Gminny ośrodek Kultury w Górnie 
przygotował w tym roku piękną 

uroczystość z okazji Dnia Kobiet. 
Na to niecodzienne wydarzenie przy-

były Panie z całej gminy, każda miejsco-
wość reprezentowana była również przez 
Koło Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło 
też gości: wójta Przemysława Łysaka, wi-
cewójta Czesława Pytla, przewodniczący 
Rady Gminy Janusza Bednarza i Bronisła-
wa Skowrońskiego lidera zespołu Pieśni 
i Tańca Bęczkowianie.

Wszystkich gości serdecznie przywitała 
Iwona Kucharska, kierownik GOK, dzięku-
jąc wszystkim za tak liczne przybycie. Na-
stępnie głos zabrał wójt, życząc Paniom 
wszystkiego najlepszego. Zaznaczył, że 
Dzień Kobiet to zdecydowanie najpiękniej-
sze święto, bo Panie są najpiękniejsze,  
a już wyjątkowo w gminie Górno.

Włodarz gminy wraz z pozostałymi 
panami złożyli życzenia wszystkim obec-
nym kobietom i wręczyli kwiaty. Broni-
sław Skowroński specjalnie na tą okazję 
przygotował piękny wiersz pt. „8 marca”.

Na Panie czekała moc atrakcji przy-
gotowanych przez organizatorów. Były 
występy artystyczne, na scenie zapre-
zentował się zespół Górne Nutki, a tak-
że Izabela Waldon z grupy teatralnej 
GOK oraz Julia Waglewska uczennica 
Gimnazjum w Górnie.

Oprócz atrakcji artystycznych były 
porady kosmetyczne, na nasze Panie 
czekały konsultantki z firmy AVON, Mery 
Key oraz FM - dobór perfum. Na swoich 
stoiskach służyły poradami z zakresu 
kosmetologii i wizażu. 

Nie zabrakło konkursów sprawnościo-
wych, każda kobieta mogła wykazać się 
również umiejętnościami kulinarnymi, 

gdyż było m.in. obieranie jabłka na czas 
niezbyt ostrym nożem, ubijanie piany 
ubijaczką, czy też kręcenie hula – hop 
i skakanie na skakance.

Organizatorzy dziękują wszystkim Pa-
niom za tak liczne przybycie i liczą, że 
święto to na stałe zapisze się w kalenda-
rzu uroczystości organizowanych w GOK.

/KM/

Najpiękniejsze święto

Każda z Pań dostała kwiaty od obecnych panów z wójtem łysakiem na czele.

Dnia 9 marca 2016 z inicjatywy pracowników Gmin-
nego ośrodka Kultury wraz z Parafialnym Centrum 

Przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w GoK zor-
ganizowali warsztaty wielkanocne dla dzieci i młodzieży. 

Na zajęcia przybyło wiele dzieci, które wykonywały palmy, 
stroiki świąteczne i jajka ozdobne. Wykonane ozdoby były następ-
nie rozprowadzane przez wolontariuszy Parafialnego Centrum 
ŚDM w Kościele parafialnym w Górne, przed i po każdej niedziel-
nej Mszy Świętej. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na 
organizację Światowych Dni Młodzieży 2016 w parafii Górno.

/KM/

Tak pomogli w organizacji 
Światowych Dni Młodzieży 

Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej odbył się na Świę-
tym Krzyżu. na podium znalazły się Górnianecki.

Laureaci przeglądu zostali wyłonieni podczas eliminacji, któ-
re miały miejsce dzień wcześniej. W eliminacjach uczestniczyło 
ponad 530 osób. Z 46 podmiotów zgłoszonych do przeglądu, 
w niedzielę wystąpiło jedynie 16, wyłonionych przez jury pod-
czas eliminacji. Galę poprowadziła dr Maria Zawartko z Akade-
mii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Na Gali oraz 
w jury obecny był również reprezentant Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach pan Michał Stachurski oraz dr Iwona Polak 
z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Na przeglądzie, gminę Górno reprezentował Zespół Śpiewaczy 
Górnianecki, który w kategorii zespoły ludowe zajął III miejsce. 
Jury przyznało również wyróżnienia: dla akompaniatora Zespo-
łu Górnianecki i Echo Łysicy - Grzegorza Michty.

III miejsce Górnianecek
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O pożarach wiedzą najwięcej

33 naszych uczniów, w tym 21 
ze szkół podstawowych oraz 

12 gimnazjalistów, walczyło o prawo 
uczestnictwa w powiatowym etapie 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”. Poziom 
wiedzy uczestników był tak wyrówna-
ny, że konieczne były dogrywki.

Aby wziąć udział w gminnym etapie 
turnieju, uczniowie musieli przejść szkol-
ne eliminacje. Ci, którzy uzyskali w nich 
najlepsze wyniki spotkali się 7 lutego br. 
w Zespole Szkół w Woli Jachowej, by 
zmierzyć się w gminnym turnieju i walczyć 
o prawo udziału w etapie powiatowym. 
Każdy musiał rozwiązać test składający 
się z kilkudziesięciu pytań. Choć nie bra-
kowało w nim trudnych zagadnień, wielu 

uczniów uporało się z zadaniem przed 
upływem regulaminowego czasu.

W kategorii Szkół Podstawowych 
pierwsze miejsce zajęła Maja Kotaś 
uczennica Szkoły Podstawowej w Lesz-
czynach, drugie Hubert Paluch ze Szkoły 
Podstawowej w Krajnie, a trzecie Tadeusz 
Wdowiak, także ze szkoły w Leszczynach.

Wśród gimnazjalistów pierwsze miej-
sce wywalczyła Natalia Synowiec z Gim-
nazjum w Woli Jachowej, drugie Alicja 
Siarek z Gimnazjum w Krajnie, zaś trzecie 
Mateusz Niebudek z Gimnazjum w Bęcz-
kowie.

Niemal tradycją Gminnego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom” jest to, że do wyłonienia 
zwycięzców potrzebne są dogrywki. Tak 

było i tym razem. Spotkali się w nich Hu-
bert Paluch i Tadeusz Wdowiak walczący 
o drugie miejsce w kategorii „podstawó-
wek” oraz Mateusz Niebudek i Magda  
Cedzyńska w kategorii „gimnazjów”.

Nagrody dla zwycięzców gminnego tur-
nieju ufundował Przemysław Łysak, wójt 
Górna. Bony do sklepu sportowego o war-
tości 200 zł (za pierwsze miejsce), 150 
zł (za drugie miejsce) i 100 zł (za trzecie 
miejsce) w imieniu fundatora wręczył Cze-
sław Pytel, wicewójt Górna oraz kpt. Se-
bastian Saramański z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Był także słodki poczęstunek dla 
uczestników turnieju.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w etapie powiatowym.

Zwycięzcy turnieju w kategorii szkoły Podstawowe. Zwycięzcy turnieju w kategorii szkoły Gimnazjalne.

Pieniądze na renowację 
zaniedbanej mogiły 
na cmentarzu w Krajnie
Kolejne pieniądze pozyskali pracownicy Urzędu Gmi-

ny od wojewody na dokończenie renowacji mogiły 
zbiorowej żołnierzy radzieckich na cmentarzu w Krajnie.

Na cmentarzu w Krajnie spoczywają ciała żołnierzy Armii 
Ra dzieckiej, poległych w dniach 16-17 stycznia 1945 roku 
w czasie walki z niemieckim okupantem. W księgach parafial-
nych nie ma informacji na temat nazwisk, ani dokładnej licz-
by pochowanych na cmentarzu. Mówi się o około 200 żołnie- 
rzach. 

- Ich mogiła do tej pory nie była remontowana i jest w naj-
gorszym stanie ze wszystkich mogił zbiorowych znajdujących 
się na naszym cmentarzu – mówił w ubiegłym roku ks. Leszek 
Sztandera, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Krajnie.

Na szczęście zaczęło się to zmieniać. Pierwsze prace wy-
konano w ubiegłym roku. Wówczas gmina pozyskała na ten 
cel 3 tysiące złotych od wojewody. Z gminnej kasy dołożono 
jeszcze ponad dwa razy tyle i wykonano dojście do mogiły, 
która była odcięta od reszty cmentarza (schody - ponad 60 
stopni). Wysypane zostało pole grobowe białym żwirem. Na 
ten rok zaplanowano między innymi wyczyszczenie ogrodze-
nia mogiły oraz wymianę krzyża. Prace mają się rozpocząć 
wiosną tego roku.

15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie odbyło się 
szkolenie dla rolników z terenu Gminy Górno z zakresu progra-
mu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych 
rolników” oraz płatności bezpośrednich. Szkolenie poprowadził 
Pan Łukasz Adamczyk - pracownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Kielcach.

Korzystając z okazji przypominamy rolnikom, że wnioski 
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego na rok 2016 należy składać  do 16 maja.

Szkolenie dla rolników 

Jeśli tak, koniecznie przyjdź na szkolenie, które 
odbędzie się 29 marca o godz. 16.30 w Gminnym 

ośrodku Kultury w Górnie pt. „Tworzenie i rozwoju przed-
siębiorczości – wykorzystanie środków unijnych”. 

Zaprezentowane zostaną założenia konkursu w ramach 
Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014–2020. Główne założenia konkursu dla 
jednego przedsiębiorstwa: dotacja do 200 tys. euro, dofinanso-
wanie na poziomie 80%.

Omówione zostaną także inne źródła finansowania rozwoju 
sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw.

Szukasz pieniędzy na 
rozwój swojej firmy?
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Z okazji Święta Sołtysa

Wróciły z Łącznej z nagrodami

Z okazji Święta sołtysów w sobotę 12 marca br. odby-
ło się uroczyste spotkanie sołtysów, którzy zebrali 

się w Gminnym ośrodku Kultury w Górnie. na spotkaniu 
nie zabrakło gości honorowych wójta Przemysława ły-
saka, wicewójta Czesława Pytla, radnych, oraz Marzanny 
Jop, skarbnika gminy.

Były życzenia i upominki. Włodarz gminy nagrodził sołtysów 
tych sołectw, w których było najwięcej urodzeń w roku po-
przednim. Największy przyrost naturalny był w sołectwie Kraj-
no-Parcele, dlatego też z rąk wójta, pani sołtys Hanna Kmieć 
otrzymała symboliczną główkę kapusty, gdyż jak powszechnie 
wiadomo dzieci znajduje się w kapuście - wigilijnym symbolu 
urodzaju, który chroni od zła. Najmniejszy przyrost naturalny 
odnotowano w sołectwie Leszczyny. Sołtys Stanisław Anioł, 
aby poprawić wyniki w bieżącym roku, również został obdaro-
wany. Dla niego został specjalnie skomponowany zestaw ziół 
wzmacniających, a wśród nich: lubczyk, babka i dziurawiec.

Trzeba podkreślić, że to właśnie w gminie Górno jest naj-
większy przyrost naturalny w całym województwie świętokrzy-
skim. Być może jest to zasługa tych ziół wzmacniających?

Po podsumowaniu wyników poszczególnych sołectw, na go-
ści czekały konkurencje sprawnościowe, gdzie mogli wykazać 
się swoim sprytem, spostrzegawczością i koncentracją uwagi.

Sołtysi pokazali, że potrafią się integrować i z humorem 
spędzać ze sobą czas.

Z okazji tego wyjątkowego święta składamy wszystkim naszym 
sołtysom najlepsze życzenia. Niech misja działania na rzecz lo-
kalnej społeczności zawsze przynosi Wam dużo satysfakcji.

Wójt łysak wręczył kapustę Hannie Kmieć, sołtys Krajna-Parceli, 
a stanisławowi aniołowi, zestaw ziół wzmacniających.

IV Kiermasz Wielkanocny odbył się 
w łącznej. Wyroby rękodzieła ludowe-
go prezentowali przedstawiciele gmin 
członkowskich „LGD - Wokół łysej 
Góry”. naszą gminę reprezentowały 
panie z KGW Krajno, KGW radlinianki, 
KGW skorzeszyce, KGW Wola Jachowa 
oraz stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
radlina i gminy Górno, razem z panią 
kierownik GoK Iwoną Kucharską.

Jak co roku organizatorzy przygotowali 
dwa konkursy: na najsmaczniejsze ciasto 
świąteczne oraz najciekawszą aranżację 
stoiska. Stoiska oraz ciasta oceniała ko-
misja konkursowa w składzie: pani Jolanta 
Krupa – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, pani Alicja Miernik – przedsta-
wiciel Gminy Łączna oraz pani Monika Po-
godzińska – przedstawiciel Starostwa Po-

wiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Wystawcy zaprezentowali wiele pięk-

nych wyrobów rękodzieła ludowego związa-
nego z Wielkanocą. Prezentowano: palmy 
wielkanocne z bukszpanu zdobione bazia-
mi, kraszanki drapane, pisanki ręcznie ma-
lowane, szydełkowe koszyki, koguciki, za-
jączki wykonane z siana i nici oraz kartki 
wielkanocne. Nie zabrakło również pięk-
nie udekorowanych ciast wielkanocnych. 
Oryginalne przedmioty i pomysłowość 
twórców zachwycała wszystkich. Komisja 
konkursowa oceniła stoiska i ciasta, wyła-
niając zwycięzców.

W konkursie na najlepsze ciasto wielka-
nocne III miejsce, za Mazurek Orzechowy  
zdobyło KGW Skorzeszyce. Wyróżnie-
nia otrzymały: Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju Radlina i gminy Górno za Babkę 

Wielkanocną, KGW z Krajna za Mazurek 
z Powidłami oraz KGW Radlinianki za Ser-
nik Wielkanocny. W konkursie na stoisko 
z rękodziełem wielkanocnym II miejsce 
przypadło KGW z Woli Jachowej, a III miej-
sce – KGW Skorzeszyce. Gratulujemy.

Bęczków - 14 urodzeń (1566 mieszkańców), Górno - 25 
(2096), Górno-Parcele - 8 (567), Krajno Pierwsze - 9 (679), 
Krajno Drugie - 11 (722), Krajno-Parcele - 13 (680), Krajno
-Zagórze - 4 (486), Cedzyna - 17 (1280), Leszczyny - 9 (1290), 
Wola Jachowa - 15 (1446), Skorzeszyce - 21 (1452), Radlin - 
14 (1608), Podmąchocice - 3 (193).

Liczba urodzeń w poszczególnych sołectwach

KGW Krajno. KGW Wola Jachowa. KGW skorzeszyce.

KGW radlinianki.
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Uczcili Żołnierzy Wyklętych
niezwykła lekcja historii odbyła się 1 marca w Zespo-

le szkół w Górnie, a 4 marca w Gminnym ośrodku 
Kultury w Górnie. Wszystko w ramach narodowego Dnia 
Żołnierzy Wyklętych. 

W GMInnYM oŚroDKU KULTUrY
Na spotkanie w GOK przybył wójt Przemysław Łysak, wice-

wójt Czesław Pytel, ksiądz proboszcz Edward Kupis, ks Ma-
riusz Kałka, Barbara Raczyńska, kierownik SZOS, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, miłośnicy historii i mieszkańcy gminy Gór-
no. Wszystkich gości przywitała kierownik GOK-u Iwona Ku-
charska, dziękując za liczne przybycie.

Na to niecodzienne spotkanie przybył Pan dr Wacław 
Mądzik - wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki 
w Kielcach, który przygotował ciekawą prelekcję przenoszącą 
uczestników w czasy powojenne. Zaznaczał, jak ważny w dzie-
jach historii Polski był to okres, który był również okresem naj-
bardziej dramatycznym. Słuchacze chętnie włączali się w dys-
kusję i podjętą tematykę. Po wystąpieniu pana dr. Mądzika, 
tematykę Żołnierzy Wyklętych kontynuował nauczyciel historii 
Janusz Mochocki, który przygotował prezentację przedstawia-
jącą sylwetki Żołnierzy Wyklętych z terenu Kielecczyzny.

Całość spotkania wzbogacił wzruszający występ uczennicy 
Gimnazjum z Górna Juli Waglewskiej, która zaśpiewała pieśni 
patriotyczne (Ojczyzna, Niepodległość i Ostatni list). Po zakoń-
czeniu prezentacji był czas na refleksję i dyskusję. Pan doktor 
Wacław Mądzik odpowiadał na pytania uczestników spotkania, 
którzy nie kryli wdzięczności za zorganizowanie go.

W sZKoLE W GórnIE
„Cześć i Chwała Niezłomnym Bohaterom”, to przewodnie 

hasło podniosłej uroczystości, jaka odbyła się 1 marca br. 
w Gimnazjum w Górnie im. rtm. Witolda Pileckiego. Została 
ona poświęcona Żołnierzom Niezłomnym nazwanych przez 
komunistyczne władze Żołnierzami Wyklętymi.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego zaśpiewania hymnu 
narodowego. Następnie przypomniano okoliczności powstania 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obecności 
zaproszonych gości księdza proboszcza Edwarda Kupisa oraz 
sołtysa wsi Górno pana Mariana Grzegolca młodzież gimna-
zjum przedstawiła program artystyczny. Uczniowie recytowali 
fragmenty poezji Kazimierza Wierzyńskiego, która podkreśla 
tragiczną sytuację Polski w czasie drugiej wojny światowej i po 
jej zakończeniu - osamotnienie naszego kraju w walce z totali-
taryzmem sowieckim.

Młodzi wykonawcy przypomnieli najważniejsze informacje 
o Żołnierzach Wyklętych: dlaczego podjęli nierówną walkę 
z reżimem sowieckim, jak wyglądały ubeckie przesłuchania, 
jak odbywały się egzekucje oraz gdzie byli grzebani polscy 
bohaterowie. Spotkanie było kolejną okazją do przybliżenia 
postaci patrona. Młodzież gimnazjum zaprezentowała scenki 
związane z postacią Danuty Siedzikówny. Rolę „Inki” odegra-
ła uczennica klasy pierwszej „a” Karolina Strząbała. Przed-
stawiono ważne momenty z życia nastoletniej bohaterki. 
Podczas uroczystości przypomniano niezwykle ważne słowa 
Żołnierzy Niezłomnych, między innymi Zygmunta Szendziela-
rza, pseudonim „Łupaszka” („Nie jesteśmy żadną bandą, tak 
jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. 
My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska 
była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych 
przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno 
nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich 
czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub 
życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk 
sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się 
wolności i sprawiedliwości”), kpt. Stanisława Sojczyńskiego, 
rtm. Witolda Pileckiego.

Uroczystość zakończyła się udzieleniem odpowiedzi na py-
tanie „Czym dla Żołnierzy Niezłomnych była Ojczyzna, a czym 
jest dla nas, ludzi XXI w.?”.

Dr Wacław Mądzik podczas prelekcji w GoK Górno.

W dniach 22-28 lutego 2016 roku 49 uczniów z klas I-VI 
Zespołu Szkół w Bęczkowie uczestniczyło w zajęciach „Bia-
łej Szkoły” w Rymanowie Zdroju, którą zorganizowała pani 
Małgorzata Obara. Opiekę nad uczniami sprawowały  rów-
nież p. Kinga Rubak, p. Magdalena Szewczuk – Taborska i  
p. Ewa Pasek. Radości z powodu wyjazdu nie było końca, 
u niektórych dzieci wiązał się on  głownie z przerwą w ty-
powych zajęciach lekcyjnych i możliwością spędzenia kilku 
dni poza domem. Dla większości było to pierwsze, dłuższe 
rozstanie z rodzicami.

Wyjechali na Białą Szkołę


