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GŁOS GÓRNA

Gmina Górno
Liderem Edukacji

Gmina Górno nie obniża wysokie-
go poziomu oświatowego. Tym 

razem, po wielu wcześniejszych wy-
różnieniach, otrzymała już po raz piąty 
certyfikat Lidera Edukacji, a wójt Prze-
mysław Łysak otrzymał indywidualne 
wyróżnienie Mecenas Wiedzy. 

Ogólnopolska gala zorganizowana 

przez certyfikującą Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odbyła 
się w pałacu w Wilanowie.

Staramy się stworzyć warunki peda-
gogiczne dzieciom, nauczycielom, dyrek-
torom – to podstawa edukacji - mówi wójt 
Przemysław Łysak. 

Wójt Przemysław Łysak odbiera wyróżnienie Mecenas Wiedzy.

Tony żywności 
dla mieszkańców 
gminy Górno

Słynna gospodyni z Napierstko-
wa rozbawiła do łez uczestni-

ków Święta Ziemniaka, które zorgani-
zowano w Radlinie.

Konkurs na najlepszą potrawę z kar-
tofli, występy lokalnych artystów, Ge-
nowefa Pigwa w roli gwiazdy wieczoru 
i dyskoteka pod gwiazdami na zakończe-
nie imprezy. Tegoroczne Święto Ziem-
niaka w Radlinie obfitowało w atrakcje 
dla jego uczestników.

Genowefa Pigwa 
w Radlinie

46 ton żywności trafi w ciągu 
najbliższych 6 miesięcy do 

mieszkańców gminy Górno. Pomocą 
objętych jest aż 800 osób.

To już druga edycja programu po-
mocy żywnościowej dla najuboższych 
mieszkańców gminy Górno. Dzięki niemu 
w ubiegłym roku cykliczną pomoc żywie-
niową otrzymało około 800 osób. W tym 
roku jest podobnie. 

Czytaj na stronie 5

Czytaj na stronie 4

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej,

satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu 
uzdolnionych uczniów, wszystkim nauczycielom 
pracującym w szkołach na terenie gminy Górno 

składają 
Janusz Bednarz

przewodniczący Rady Gminy Górno
oraz

Przemysław Łysak
wójt gminy Górno

Czytaj na stronie 3

Wóz gaśniczy dla 
Woli Jachowej 
Do jednostki OSP w Woli Jacho-

wej trafi nowy, ciężki wóz ga-
śniczy oraz sprzęt o wartości ponad 
900 tysięcy złotych. 

75 procent tej kwoty pozyskaliśmy z Unii 
Europejskiej. Czytaj na stronie 3
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46 ton żywności trafi w ciągu najbliższych 6 miesięcy do 
mieszkańców gminy Górno. Pomocą objętych jest aż 

800 osób.
To już druga edycja programu pomocy żywnościowej dla najuboż-

szych mieszkańców gminy Górno. Dzięki niemu w ubiegłym roku cy-
kliczną pomoc żywieniową otrzymało około 800 osób. W tym roku jest 
podobnie. 

W pierwszej połowie października pierwsza transza obejmująca po-
nad 10 ton produktów wydawana była przez członków Stowarzyszenia 
na rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno oraz pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w remizie w Leszczynach. 

- Wydajemy żywność osobom objętym programem, których wyty-
pował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – mówi Wiesława Obara, 
odpowiedzialna za realizację programu z ramienia stowarzyszenia. - 
Każda osoba otrzyma kilkanaście produktów żywnościowych, w tym 
makaron jajeczny, mleko, ryż, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy doj-
rzewający, konserwy - groszek z marchewką i filet z makreli w oleju, 
fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wie-
przowy z warzywami, cukier biały i szynka drobiowa – mówi Wiesława 
Obara.

Kolejne transze żywności trafią do mieszkańców naszej gminy 
w grudniu, lutym oraz kwietniu.  

Produkty trafiły do gminy Górno z Banku Żywności w Kielcach w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowa-

nego w Podprogramie 2016 w ramach umowy ze Stowarzyszeniem na 
rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno. Inicjatorem tej dużej akcji po-
mocy w naszej gminie jest wójt Przemysław Łysak. Organizatorzy akcji 
dziękują Sławomirowi Majczakowi, właścicielowi firmy transportowej za 
kolejne bezpłatne przywiezienie produktów z Banku Żywności.
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W Leszczynach 
Skała-Kopcówki
będzie asfalt

JEST KONSULTANTEM WOJEWÓDZKIM
Alfreda Zawierucha-Rubak, 

dyrektor Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Górnie została po-
wołana na kolejną kadencję 
do pełnienia funkcji konsultan-
ta wojewódzkiego w zakresie 
medycyny rodzinnej. Nomina-
cję odebrała z rąk wojewody 
Agaty Wojtyszek, 17 paździer-
nika bieżącego roku.

BĘDZIE CHODNIK PRZY KRAJÓWCE?
Gmina Górno czyni ciągłe starania, aby Generalna Dyrek-

cja Dróg Krajowych i Autostrad, przy trasie nr 74 przez całe 
Górno wybudowała chodnik. 

Na zlecenie wójta wykonano audyt bezpieczeństwa, który 
został wysłany do kieleckiego oddziału GDDKiA. Audyt wska-
zuje, w celu poprawy bezpieczeństwa, na pilną potrzebę budo-
wy chodnika przy drodze krajowej nr 74 przez całe Górno. Dzia-
łania gminy przyniosły efekt w postaci złożenia wniosku przez 
GDDKiA o wpisanie tej inwestycji do ogólnopolskiego Programu 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Jako czynnik społeczny do 
inicjatywy dołączył dyrektor Zespołu Szkół w Górnie Stanisław 
Grzegorz Niestój, zbierając tylko od rodziców ponad 300 podpi-
sów, potwierdzając potrzebę tej inwestycji. Pismo z podmisami 
wójt przesłał do GDDKiA. Również radni i sołtys miejscowości 
Górno wnioskują o budowę chodnika.

Przypomnijmy, że planowana była blokada krajowej drogi 
74 w celu zwrócenia uwagi na problem braku chodnika, jed-
nak ze względu na postępujące prace przy tej inicjatywie or-
ganizatorzy wycofali się z protestu.

ODSZKODOWANIA OD WOJEWODY
Cztery osoby otrzymały odszkodowania od wojewody Aga-

ty Wojtyszek za zerwane dach podczas ostatniej wichury. Sześć 
osób złożyło wnioski o oszacowanie strat, wójt bezzwłocznie 
powołała komisję. Dokumentacja z oględzin została przekazana 
wojewodzie. W czterech przypadkach między innymi w Radlinie 
tam gdzie były uszkodzenia budynków mieszkalnych wojewoda 
przyznała odszkodowania. W dwóch przypadkach (uszkodzenia 
bud. gos. - np w Krajnie) odszkodowań nie przydzielono. Środki od 
wojewody każdorazowo ok. 6 tys. zł. przekazywane są poszkodo-
wanym decyzją wójta gminy, gdyż tego wymaga procedura. 

– 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.

Tony żywności dla potrzebujących

Członkowie stowarzyszenia i pracownicy GOPS w Górnie pod-
czas wydawania żywności.

Blisko milion złotych na sprzęt dla strażaków 
Mieszkańcy miejscowości Leszczyny Skała-Kopców-

ki jeszcze w tym roku będą mogli dojechać do swo-
ich domów asfaltową drogą. Wójt gminy Górno podpisał 
umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie zamówień pu-
blicznych.

Kilka tygodni temu rozpoczęto postępowanie zmierzające 
do wyłonienia wykonawcy inwestycji, która ma być zakończo-
na do 25 listopada bieżącego roku.

W ramach udzielonego zamówienia wykonawca robót 
wykona tak zwane korytowanie drogi wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża, wzmocni podłoże z piasku stabili-
zowanego cementem, wykona podbudowę drogi z kruszywa 
łamanego, a następnie ułoży dwie warstwy asfaltu. Pierwszą 
wiążącą i wyrównawczą oraz drugą, tak zwaną warstwę ście-
ralną. Ostatnim etapem inwestycji będzie wykonanie poboczy 
z kruszywa. 

Wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowa „LECH” Leszek 
Pióro, mieszcząca się w Górnie-Parcelach, która zapropono-
wała najniższą cenę za wykonanie robót - 63 tys. zł. budżetu 
gminy Górno.

Inwestycja jest kontynuacją remontu wykonywanego kiedyś 
w ramach usuwania skutków ulewnych deszczy.

Po zakończeniu prac będzie można dojechać asfaltową dro-
gą aż do granicy naszej gminy.

Droga asfaltowa ma powstać w tym miejscu przed końcem listopada.

Wiosną przyszłego roku do jednostki OSP w Woli Ja-
chowej trafi nowy, ciężki wóz gaśniczy oraz sprzęt 

o łącznej wartości ponad 900 tysięcy złotych. 75 procent tej 
kwoty pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Z całego wojewódz-
twa pieniądze otrzymało tylko 15 jednostek, a nasz projekt 
został bardzo wysoko oceniony.  

 - Dostaliśmy dofinansowanie na samochód ciężki, taki sam 
jaki w ubiegłym roku został zakupiony dla OSP w Górnie – mówi 
Wiesław Kaleta, prezes OSP Wola Jachowa i prezes gminne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Górnie. - Oprócz 
samochodu będzie również sprzęt, m.in. radiostacja, czy pompy 
szlamowe – dodaje nie kryjąc radości nasz rozmówca.

Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony. Uzyskał on 37 
punktów na 40 możliwych i zajął wysoką ósmą pozycję w rankin-
gu. Dofinansowanie otrzymało 15 wniosków w tym tylko 9 na sa-
mochody. Przy ocenie brane były pod uwagę takie kryteria, jak lo-
kalizacja jednostki – tu punktowane było położenie przy ruchliwej 
trasie, liczba wyjazdów do akcji – jednostka w Woli Jachowej ma 
ich rocznie ponad sto oraz mobilność, która jest bardzo wysoka.

Komendant kieleckiej Państwowej Straży Pożarnej chwali na-
szych druhów za to, że wyjeżdżają do akcji zawsze, gdy zostaną 
zadysponowani, a poziom wyszkolenia naszych ochotników do-
równuje temu w jednostkach zawodowych. 

Wójt Przemysław Łysak właśnie podpisał umowę na dofinanso-
wanie zakupu sprzętu strażackiego dla ochotników z Woli Jacho-
wej. Z gminnej kasy na ten cel wydanych zostanie nieco ponad 
225 tysięcy złotych. Pozostałą część – ponad 675 tysięcy złotych 
pozyskano z Unii Europejskiej. Dofinansowanie wynosi aż 75 pro-
cent.

Udało nam się zrealizować decyzję iż wniosek ma być złożony 
na jednostkę w Woli Jachowej podjętą przez zarząd gminny OSP, 
skadający się z przedstawicieli Górna, Woli Jachowej i Lesz-
czyn. Napisaliśmy dobry wniosek. To ważne bo konkurencja była 
ogromna, około 50 gmin - mówi wójt Przemysław Łysak.

- Obecnie dysponujemy 23-letnim ciężkim wozem gaśniczym. 
Nowy, przy naszych stu wyjazdach rocznie zagwarantuje wysoką 
mobilność i krótszy czas dotarcia do miejsca zdarzenia, a w na-
szej pracy ten czas jest bardzo istotny. Od niego zależy czy uda 
się uratować mienie, a często życie ludzkie – mówi prezes Wie-
sław Kaleta.

- Korzystając z okazji chciałbym podziękować wójtowi i Radzie 
Gminy, że wiedzą jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa gminy 
i robią wszystko, by była ona na najwyższym poziomie, z czego 
zarząd gminny Ochotniczych Straży Pożarnych jest bardzo zado-
wolony dodaje nasz rozmówca. 

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na zakup wozu gaśni-
czego, który powinien pojawić się w jednostce w Woli Jachowej 
wiosną przyszłego roku.

- Chciałbym podziękować marszałkowi Adamowi Jarubasowi 
za ten program wsparcia, gdyż nigdy wcześniej aż tak dużej po-
mocy dla OSP nie było - dodaje wójt Łysak.

Wójt Przemysław Łysak chwilę po podpisaniu umowy z mar-
szałkiem Adamem Jarubasem. Obok Marzanna Jop, skarbnik 
gminy Górno, która kontrasygnowała porozumienie. 

Miejscowość Listopad
segr. niesegr.

Grudzień
segr. niesegr.

Cedzyna 4 3 2 1
Wola Jachowa, Skorzeszyce 9 8 7 6
Krajno 10 10 9 8
Bęczków, Podmąchocice, 
Leszczyny

16 15 14 13

Radlin, Górno Osiedle 18 17 16 15
Górno, Górno Zawada, Gór-
no Parcele

23 22 21 20

Harmonogram odbioru 
odpadów w gminie Górno

Przedsiębiorstwo wielobranżowe Eko-Kwiat informuje o termi-
nach odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Gór-
no w miesiącach listopad i grudzień. Jednocześnie przypominamy, 
że pojemniki lub worki z odpadami należy wystawić w dniu wywozu 
przed ogrodzenie posesji w widocznym miejscu. Firma rozpoczyna 
zbiórkę o godzinie 7.00. Dodatkowe informacje tel. 41-345-15-13.
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Gmina Górno nie obniża wysokiego poziomu oświa-
towego. Tym razem po wielu wcześniejszych wy-

różnieniach otrzymała już po raz piąty certyfikat Lidera 
Edukacji, a wójt Przemysław Łysak otrzymał indywidualne 
wyróżnienie Mecenas Wiedzy. Ogólnopolska gala zorga-
nizowana przez certyfikującą Fundację Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego odbyła się w pałacu w Wilanowie.

Staramy się stworzyć warunki pedagogiczne dzieciom, na-
uczycielom, dyrektorom  – to podstawa edukacji. 

Wszystkie szkoły mają zapewnione świetlice, niektóre są 
czynne już od godz. 6.30 nawet do 16.30, w niektórych szko-
łach na świetlice przeznaczamy nawet do dwóch etatów. 

Kształcimy umiejętności językowe, poprzez dodatkowe za-
jęcia z języka angielskiego (tzw. „godziny wójtowe” dla klas V, 
VI, i klas gimnazjalnych II , III)  z wykorzystaniem pracowni 
językowych. Kształcimy umiejętności matematyczne i z języka 
polskiego poprzez dodatkowe zajęcia (tzw. „godziny wójtowe” 
dla klas V, VI, i klas gimnazjalnych II, III po jednej godzinie na 
język polski i matematykę).

Zreformowaliśmy system w ubiegłej kadencji i mamy tzw. 
zespoły. To było dobre posunięcie, również w obliczu nadcho-
dzącej reformy.

Duża sieć szkół samorządowych 14-tysięcznej gminy wiej-
skiej, czyli 8 podstawówek, 4 gimnazja, 2 przedszkola i 6 punk-
tów przedszkolnych daje poczucie bezpieczeństwa. Dzieci nie 
są anonimowe, jak w wielkich szkołach, co eliminuje  wiele 
współczesnych zagrożeń. 

Nawet najmniejszą szkołę (ok. 50 uczniów) w Leszczynach, 
przymierzaną kilka lat temu do przejęcia przez stowarzyszenie 
lub do ograniczenia klas do 1-3, uratowaliśmy. Przekształci-
liśmy ją w szkołę integracyjną i teraz jest ona wiodącą i pod 
względem ekonomicznym, i pod względem wyników, a ze 
względu na coraz większą liczbę dzieci (ok. 120) konieczna 
będzie jej rozbudowa, co już radni zaakceptowali. 

Dyrektor i jego zastępca to teraz nie tylko pedagog, ale 
przede wszystkim menedżer, gospodarz szkoły, który musi 
starać się i o środki zewnętrzne, i szukać nowoczesnych pro-
gramów. Rozumiemy to i dlatego Rada Gminy podjęła uchwałę 
o zmniejszeniu tygodniowego pensum godzin nauki, w naj-
większych szkołach nawet do 2 godzin nauczania tygodniowo 
przez dyrektora.

Oprócz warunków stawiamy na metody nauczania.
Idziemy z duchem czasu i staramy się wdrażać innowacyj-

ne techniki nauki, np. klocki Froebla, toutoring czy efektywne 
i kreatywne wykorzystanie ICT w procesie kształcenia kompe-
tencji kluczowych uczniów. Wykorzystanie technik komputero-
wych to też już nie tylko tablice multimedialne, ale od kilku lat 
w niektórych szkołach mamy podłogi interaktywne. 

Drugi rok funkcjonują szkoły dwujęzyczne. Współpraca 
z Ośrodkiem Wspomagania Edukacji i Świętokrzyskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w tym pilotażowym programie 
nauczania metodą CLIL przynosi efekty, a certyfikowani na-
uczyciele mają kwalifikacje do nauki drugiego języka.

Duży nacisk kładziemy na ciągłe ubieganie się o środki 
zewnętrzne. Kontynuujemy pracę przedszkoli po zakończo-
nym niedawno ogromnym 2-milionowym projekcie. Obecnie 
realizowany jest kolejny duży projekt. Gmina Górno zawiąza-
ła konsorcjum, w skład którego weszły wszystkie szkoły. Po 
założeniu konsorcjum aplikowaliśmy o środki unijne w ramach 
Programu Erasmus + „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. 
Z inicjatywy wójta gminy Górno powstał projekt „Twórczy Na-

uczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwią-
zań w edukacji” i jest realizowany. Łączna kwota dofinanso-
wania przyznana na realizację projektu wynosi ponad 88 tys. 
euro.

W ramach projektu są zaplanowane i realizowane wyjazdy dy-
rektorów i nauczycieli (min. po 2 osoby z każdej szkoły) do szkół 
i akademii w Anglii, Włoszech i Hiszpanii. Szkoły z tych krajów są 
partnerami zagranicznymi edukacyjnego konsorcjum z Górna. 
Kontakty międzynarodowe są dla nas bardzo ważne. Czerpie-
my wzorce z Europy, ale również dzielimy się swoim doświad-
czeniem.

Gmina Górno w październiku 2015 r. gościła delegację z In-
stytutu Modernizacji Edukacji Ukrainy przy tamtejszym Mini-
sterstwie Edukacji, która obserwowała sposób funkcjonowania 
szkolnictwa w naszym kraju. Jako reprezentatywne w kraju 
zostało wybrane województwo świętokrzyskie, a świętokrzyski 
kurator oświaty wskazał gminę Górno. Celem wizyty studyjnej 
w gminie i szkołach było zapoznanie z prowadzeniem polityki 
oświatowej na szczeblu gminnym oraz z procedurami prowa-
dzenia ewaluacji zewnętrznej oraz z zasadami wykorzystania 
wniosków z nadzoru pedagogicznego, a w szczególności ewa-
luacji zewnętrznej w podnoszeniu jakości pracy szkół. 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kielcach w 2015 roku wręczył wójtowi gminy Górno na-
grodę Laur Michała Anioła, która honoruje samorządowców, 
szczególnie wspierających nauczycieli w doskonaleniu zawo-
dowym. W 2016 roku po raz drugi otrzymaliśmy to ważne wy-
różnienie.

W październiku 2014 roku w Dniu Edukacji Narodowej, wójt 
gminy Górno jako jedyny wójt z województwa świętokrzyskie-
go został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W wydanej przez fundację w 2016 roku książce pokazują-
cej, przez ekspertów programu, dobre praktyki samorządów 
w całej Polsce, wskazano gminę Górno jako przykładowy ho-
listyczny system zarządzania JST oraz partycypacyjne kiero-
wanie oświatą.

- Wszystko zależy od dobrej kadry, której należy stworzyć 
optymalne warunki. My takich ludzi mamy i dziękuję im, że 
dają nam tyle satysfakcji z dobrej oświaty w gminie Górno - 
mówi wójt Przemysław Łysak.

Gmina Liderem Edukacji,  
a wójt Mecenasem Wiedzy

Barbara Raczyńska, kierownik SZOS, wójt Przemysław Łysak i Ewa 
Lach, dyr. ZS w Krajnie.

Ziemniaki z Pigwą w Radlinie

Konkurs na najlepszą potrawę z kartofli, występy lo-
kalnych artystów, Genowefa Pigwa w roli gwiazdy 

wieczoru i dyskoteka pod gwiazdami na zakończenie im-
prezy. Tegoroczne Święto Pieczonego Ziemniaka w Ra-
dlinie obfitowało w atrakcje dla jego uczestników.

Święto Ziemniaka zorganizowano w Radlinie po raz dru-
gi. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Koło Gospodyń 
Wiejskich Radlinianki, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ra-
dlina i Gminy Górno oraz wójt. Swój wkład przy organizacji 
imprezy miało również Gminne Koło Gospodarzy.

Wszystkich zgromadzonych mieszkańców przywitali wójt 
Przemysław Łysak oraz Barbara Forma, przewodnicząca 
KGW Radlinianki, zapraszając do wspólnej zabawy i uczest-
nictwa w imprezie.

Główną rolę tego dnia odgrywały ziemniaki, w różnej po-
staci. Były ziemniaki z ogniska, ale również dania z ziemnia-
ków jako głównego składnika, gdyż podczas imprezy odbył 
się konkurs na najsmaczniejszą potrawę.

Na wszystkich, którzy zgromadzili się na Placu Integracyj-
nym w Radlinie, czekała gorąca grochówka, którą częstowali 
panowie z Gminnego Koła Gospodarzy- oczywiście z ziem-
niakami, kiełbaski z grilla, pieczone ziemniaczki oraz potrawy 
z ziemniaków.

Komisja konkursowa miała trudne zadanie, gdyż musia-
ła wybrać najsmaczniejsze danie spośród ośmiu potraw, 
a wśród nich: sałatka ziemniaczana, drożdżowe placki ziem-
niaczane na słodko i słono, placki z sosem pieczarkowym, 

lasagne ziemniaczane, strudel ziemniaczany, kociołek radliń-
ski, sałatka ziemniaczana. Ostatecznie po burzliwej naradzie 
pierwsze miejsce zajął kociołek radliński w wykonaniu Magdy 
Gąsiorek, drugie miejsce zdobyła Aleksandra Matuszewska 
za strudel ziemniaczany, a trzecie - Magda Gałkiewicz za 
smaczną zapiekankę.

Po rozstrzygnięciu konkursu zaczęła się część artystycz-
na. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Oddziału Szkol-
no-Przedszkolnego z Radlina, w układzie tanecznym, który 
przygotowała Karolina Czaja, a także dzieci ze starszych klas 
Szkoły Podstawowej w utworze „Rajdowa Cha-Cha” przy 
akompaniamencie Iwony Gałkiewicz.

Na Święcie Pieczonego Ziemniaka w Radlinie gościł rów-
nież senator Krzysztof Słoń, który chętnie uczestniczy w tego 
typu przedsięwzięciach organizowanych w gminie Górno.

Na scenie zaprezentowało się także KGW Radlinianki, 
a gościem specjalnym była Genowefa Pigwa, czyli Bronisław 
Opałko, który rozbawił publiczność zgromadzoną na placu 
w Radlinie. Część artystyczną zakończył występ Gminnego 
Koła Gospodarzy, którzy zadebiutowali z nowymi utworami. 
Oczywiście nie zabrakło wsparcia scenicznego senatora 
Krzysztofa Słonia i wójta Przemysława Łysaka, którzy za-
śpiewali wspólnie z GKG.

Dzień pełen wrażeń zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Karolina MATUSZEWSKA

Razem z Gminnym Kołem Gospodarzy wystąpił senator 
Krzysztof Słoń.

Jurorzy musieli zdecydować, która z przygotowanych potraw 
jest najsmaczniejsza.

Przed sceną zgromadziło się liczne grono mieszkańców Ra-
dlina oraz innych miejscowości z gminy Górno.

Święto Ziemniaka było doskonałą okazją do zabawy i tańców. 
Bawili się i starsi, i ci najmłodsi.
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Dobre praktyki w nauczaniu, 
zwłaszcza języków obcych, 

chcą przenieść z ziemi włoskiej na 
grunt gminy Górno nauczyciele bio-
rący udział w projekcie Erasmus+. 
Zaś władze naszej gminy zamierza-
ją działać wspólnie z Włochami na 
rzecz m.in. rozwoju turystyki.

22 nauczycieli i pedagogów z gminy 
Górno uczestniczyło w ramach progra-
mu Erasmus Plus w wizycie studyjnej we 
Włoszech. Od 2 do 7 października 2016 
nauczyciele obserwowali pracę wło-
skich kolegów w szkołach w Vignanello 
i w Viterbo. Projekt „Twórczy Nauczy-
ciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu 
nowych rozwiązań w edukacji” powstał 
z inicjatywy władz samorządowych gmi-
ny Górno i realizowany jest w ramach 
Akcji 1 „Mobilność kadry edukacji szkol-
nej” w sektorze „Edukacja szkolna”.

Grupa nauczycieli z gminy Górno w ramach programu Era-
smus Plus obserwowała pracę włoskich kolegów (tzw. job sha-
dowing) w trzech szkołach położonych w regionie Lacjum  (ok. 
60 km od Rzymu) - L’Istituto Comprensivo „Falcone e Borsel-
lino” w Vignanello, Liceo Artistico „U. Midossi” w Vignanello 
oraz Istituto Magistrale  Statale  Santa Rosa  w Viterbo.

Włoskie placówki partnerskie specjalizują się w edukacji 
włączającej, nauczaniu dwujęzycznym oraz efektywnym sto-
sowaniu  projektów edukacyjnych i multimediów w dydaktyce.

Uczestnicy wizyty studyjnej brali również udział w warszta-
tach i prelekcjach, doskonaląc swoje kompetencje w zakresie 
użycia metody CLIL w nauczaniu języków obcych, kreatywne-
go wykorzystania ICT w edukacji oraz pracy z uczniem o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Współpraca zapoczątkowana przez naszych nauczycie-
li będzie miała kontynuację w działaniach władz Górna, któ-
re podpisały z włoską gminą Vignanello umowę o wzajemnej 
współpracy gospodarczej, kulturalnej, w dziedzinie sportu i tu-
rystyki oraz ochrony zdrowia.

16 października obchodzimy 
Europejski Dzień Przywra-

cania Czynności Serca i z tej okazji 
17 października 2016 roku Fundacja 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy  zorganizowała bicie rekordu Guin-
nessa w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji  krążeniowo-oddecho-
wej przez jak największą liczbę osób 
w Polsce. 

Do akcji włączyło się również 34 
uczniów Zespołu Szkół w Bęczkowie.  
Koordynatorem przedsięwzięcia była 
pani Małgorzata Obara przy współpracy 
Magdaleny Szewczuk-Taborskiej. Głów-
nym celem akcji było wspólne promo-
wanie w całej Polsce nauki pierwszej 
pomocy. We wszystkich miejscach bicie 
rekordu odbywało się na podobnych za-
sadach i wszyscy uczestnicy uczyli się 
tych samych elementów. Akcja trwała 
od godziny 12.00 do godziny 12.30. Po-
legała na przeprowadzeniu lekcji przez 
certyfikowanego instruktora (Małgorzata 
Obara). Lekcja miała na celu rozpropa-
gowanie wiedzy na temat resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej oraz nauczenie 
poprawnego wykonywania jej. Uczest-
nicy Rekordu ćwiczyli na fantomach. 
W to przedsięwzięcie było zaangażo-
wanych wiele osób. Było dwóch nieza-
leżnych świadków (osoby doświadczone 
w resuscytacji krążeniowo-oddechowej) 

– panie pielęgniarki: Marzena Rzędow-
ska i Teresa Syska- Gała, pomocnicy 
w wiarygodnym odmierzaniu czasu – 
wicedyrektor Bożena Lubacha i pan Ja-
rosław Kaleta (nauczyciele wychowania 
fizycznego). W roli stewarda była pani 
Jolanta Gałkiewicz. Całe wydarzenie 
zgodnie z wytycznymi Guinnessa mu-
siało być sfilmowane i sfotografowane. 
Swoją pomocą służyli nam Magdalena 

Szewczuk-Taborska i Krzysztof  Tabor-
ski.

Była to największa lekcja na świecie, 
wzięło w niej udział ponad 85 000 osób. 
Na tej lekcji gościliśmy również dyrektor 
Agnieszkę Gołąbek. Mamy nadzieję, że 
udało się nam pobić Guinness World 
Record.

Siema!
Małgorzata Obara

Z ziemi włoskiej do PolskiUczniowie z Bęczkowa  
biją rekord Guinnessa

Podczas próby bicia rekordu w Zespole Szkół w Bęczkowie.

Nasi reprezentanci na przeglądzie powiatowym

Delegacja gminy Górno we włoskim Vignanello.

XI Przegląd Zespołów Chóral-
nych Powiatu Kieleckiego 

odbył się w Bazylice Mniejszej Misjo-
narzy na Świętym Krzyżu. Poziom te-
gorocznych prezentacji zespołów był 
wyjątkowo wysoki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, którą swym śpiewem ubogacił 
chór parafialny z parafii Świętego Jacka 
w Leszczynach pod kierownictwem To-
masza Liszki – tamtejszego organisty. 
W przeglądzie wystąpiło 16 zespołów 
z terenu powiatu kieleckiego. Przegląd 
został oficjalnie otworzony przez Micha-
ła Godowskiego, starostę powiatu kie-
leckiego.

Gminę Górno reprezentowały: Chór 
Parafialny z parafii pw. Świętego Jacka 
Odrowąża w Leszczynach, który wyko-
nał „Conti Corum”, „Ave Maria Stella”, 
„Polskie kwiaty” oraz Zespół Śpiewaczy 
Górnianecki, który wykonał: „Ojczyzno 
Ma”, „Tyle już razy”, „Matulu moja”.

Pamiątką przeglądu były dyplomy 

oraz statuetki wręczone wykonawcom  
przez Annę Ciołak, naczelnika Wydziału 
Informacji i Promocji w Starostwie Po-

wiatowym w Kielcach oraz ojca Zygfryda 
Wiechę, superiora klasztoru na Świętym 
Krzyżu.

Górnianecki podczas występu na Świętym Krzyżu.

ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY 2016/2017

GOK GÓRNO GOK KRAJNO

PONIEDZIAŁEK
Próba zespołu Górnianecki 

18.00-19.00

Zajęcia taneczno-ruchowe 

„Zumba” 

17.30-18.30

WTOREK
Próba zespołu dziecięcego 

Górne Nutki 

15.30-16.30

Zajęcia wokalne 

16.00 - 17.00

ŚRODA Próba orkiestry dętej

gra na flecie 

16.15-18.00

---------------

CZWARTEK
---------------- Zajęcia nauki gry w szachy 

16.00 -17.00

PIĄTEK
Próba orkiestry dętej

15.30-19.00

Zajęcia teatralne 

16.30-18.00

SOBOTA
Próba orkiestry dętej

gra na perkusji 

14.30-15.30

Zajęcia gry na gitarze 

11.00-12.30

Podczas zawarcia umowy - wicewójt Czesław Pytel i bur-
mistrz Vincenzo Grasselli.

W związku ze zmianą przepisów do-
tyczących identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt, od 18 października 2016 r. rolnicy 
posiadający zwierzęta gospodarskie 
muszą stosować się do nowych zasad. 
Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza po-
siadaczy trzody chlewnej. Mają one na 
celu zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Szczegółowe informacje na temat 
zmian można znaleźć na stronie www.
gorno.pl oraz na stronach internetowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa - www.arimr.gov.pl.

Uwaga rolnicy! 
Ważne zmiany  
w przepisach
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