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GŁOS GÓRNA

Kolejne  
pieniądze na 
nasze drogi
Kolejne pieniądze przyznał za-

rząd województwa świętokrzy-
skiego dla gminy Górno na drogę 
dojazdową do pól między Górnem 
a Krajnem. To już druga transza pie-
niędzy w tym roku na ten cel.

- Jako zarząd województwa dbamy 
nie tylko o istniejącą infrastrukturę dro-
gową. Chcemy także ułatwiać miesz-
kańcom dojazd do pól. Gmina Górno 
wykorzystuje przyznawane jej dotacje, 
a współpraca z wójtem układa się dobrze 
- podkreśla Piotr Żołądek, wicemarsza-
łek województwa świętokrzyskiego.

Szlak Papieski przebiega przez gminę Górno

Zasłużyli na medale

Barbara Raczyńska, kierownik Sa-
morządowego Zespołu Obsługi Szkół 
w Górnie oraz sześciu nauczycieli 
zostało odznaczonych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Uroczysta gala z okazji Dnia Nauczy-
ciela z udziałem wojewody świętokrzy-
skiego oraz świętokrzyskiego kurato-

ra oświaty odbyła się 14 października 
w sali koncertowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Kielcach. 

Dzień Edukacji Narodowej stał się 
okazją do uhonorowania tych, którzy 
z oddaniem wykonują zawód nauczycie-
la i tych, którzy pracują na rzecz rozwoju 
oświaty. Czytaj na stronie 3

Powstał Świętokrzyski Szlak Papie-
ski Jana Pawła II. Znacząca jego 

część przebiega przez naszą gminę.
W pierwszej połowie października pod-

czas spotkania w Kurii Diecezji Kieleckiej 
podpisane zostało specjalne porozumie-
nie między biskupem Janem Piotrowskim, 
ordynariuszem diecezji kieleckiej, prezy-
dentem Kielc Wojciechem Lubawskim, 
zastępcą burmistrza Daleszyc Mariuszem 
Porębskim, wójtem Masłowa Tomaszem 
Lato i wójtem Górna Przemysławem Ły-
sakiem. Porozumienie dotyczy wytyczenia 
trasy przebiegu odpowiedniego oznakowa-
nia, a później promowania Świętokrzyskie-
go Szlaku Papieskiego Jana Pawła II.

Przyjedzie  
cytomammobus 
Bezpłatne badania mammogra-

ficzne i cytologiczne będzie 
można wykonać w naszej gminie 30 
października bieżącego roku. 

W tym dniu cytomammobus będzie 
stacjonował przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krajnie w godzinach 10-16. 
Rejestracja tel. 661 911 300.

Barbara Raczyńska, kierownik SZOS w Górnie, odbiera medal Komisji Edukacji Narodowej.

Pamiątkowe zdjęcie wykonane chwilę po podpisaniu porozumienia w Kurii Biskupiej.Czytaj na stronie 3
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PSZOK W CEDZYNIE JUŻ DZIAŁA
Obok oczyszczalni ścieków w Cedzynie działa już Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK.
Punkt będzie czynny we wtorki od godziny 12 do 18 oraz 

soboty w godzinach od 10 do 16.
- Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

można dostarczać odpady takie jak: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zuży-
te baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady zielone, popiół, świetlówki, papier, 
metal, szkło i tworzywa sztuczne - mówi Henryka Rubak 
z Urzędu Gminy Górno.

Uwaga, z chwilą uruchomienia PSZOK popiół nie jest już 
odbierany od mieszkańców sprzed posesji. Popiół należy sa-
memu dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Cedzynie.

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA 
Mieszkańcy gminy Górno mogą korzystać z bezpłatnej 

pomocy psychologicznej, która od października udzielana 
jest w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Górno  
(pokój nr 2). Więcej informacji i rejestracja tel. 41-30-23-644.

GÓRNO PRZYKŁADEM DLA INNYCH 
Gmina Górno jako jedyna z dwóch (także Chęciny) zosta-

ła zaproszona do przedstawienia swoich działań, jako przykład 
dla innych podczas konferencji „Czy Świętokrzyskie może być 
kreatywną doliną?” zorganizowanej w Kieleckim Parku Techno-
logicznym.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy wszystkich typów 
szkół, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz 
osoby zainteresowane tematyką kreatywności. O tym „Po co 
uczniom kreatywność” w ciekawym wykładzie mówił dr Krzysz-
tof Piotrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

O swoich dobrych praktykach w zakresie pobudzania kreatyw-
ności uczniów mówili przedstawiciele samorządów lokalnych: Ro-
bert Jaworski, burmistrz gminy Chęciny oraz Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno. W prezentacji „Gmina Górno inicjuje kreatywne  
i innowacyjne działania w szkołach i przedszkolach” wójt przed-
stawił priorytety gminy w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej 
oraz krótko scharakteryzował działania podejmowane w tym 
zakresie w placówkach oświatowych. Skupił uwagę słuchaczy 
prezentując innowacyjność i kreatywność w zakresie działań na 
rzecz integracji społeczności lokalnej, popularyzacji sportu wśród 
dzieci i młodzieży, działań w zakresie sportu i turystyki. Odniósł 
się do przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym  
i naukowo-badawczym. Z dumą mówił o sukcesie gminy, jakim 
jest utrzymanie niezmienionej sieci szkół, powstaniu 2 przed-
szkoli i 6 punktów przedszkolnych oraz rozbudowie i moderni-
zacji infrastruktury. Podał przykład najmniejszych szkół, zagro-
żonych likwidacją, które dzięki podjętym działaniom obecnie 
bardzo dobrze prosperują. Dbając o wszechstronny, twórczy 
i kreatywny rozwój dzieci, szkoły wyposażono w nowoczesne 
pomoce; zestawy pilotów do sprawdzania wiedzy, drukarki 3D, 
tablety dla uczniów, tablice, podłogi interaktywne i wizualizery.

Trzy komputery oraz drukarkę przekazał poseł Marek 
Gos dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Radlina 

i gminy Górno.
14 października w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz roz-

woju Radlina i gminy Górno odbyło się spotkanie członków 
stowarzyszenia z posłem PSL panem Markiem Gosem. W mi-
łej atmosferze prezes Teodora Janik gorąco podziękowała 
posłowi za nieodpłatne przekazanie na rzecz stowarzyszenia 
3 komputerów i drukarki. Stowarzyszenie dotkliwie odczuwało 
brak takiego wyposażenia. Dzięki bardzo miłemu gestowi po-
sła będzie mogło usprawnić wiele prac biurowych. 

Poseł Marek Gos angażuje się chętnie w pomoc lokalnym 
organizacjom. Jest gorącym ambasadorem spraw ochrony 
zdrowia w naszym województwie, walczy o sprawy środowiska 
przyrodniczego i o lepsze prawa dla spółdzielczości w Polsce. 
Od wielu lat interesuje się także tym, co dzieje się w naszej 
gminie, a szczególnie losem rodzin wielodzietnych i ubogich. 
Ostatnio był inicjatorem przekazania pieca c.o. firmy „Defro” 
i remontu łazienki dla wielodzietnej rodziny z Radlina. 

Stowarzyszenie jeszcze raz gorąco dziękuje posłowi za 
życzliwość i zainteresowanie.

/I.G./

Od posła dla 
Radlinianek

Podczas spotkania z posłem Markiem Gosem przedstawiciel-
ki stowarzyszenia złożyły podziękowania parlamentarzyście  
i przekazały pamiątkowy dyplom.

Wójt Łysak podczas prezentacji działań kreatywnych w gminie Górno.



GŁOS GÓRNA  •  n r  10 (38) •  PA ŹDZIERNIK 2015 3

Barbara Raczyńska, kierownik Sa-
morządowego Zespołu Obsługi Szkół 
w Górnie oraz sześciu nauczycieli 
zostało odznaczonych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Uroczysta gala z okazji Dnia Nauczy-
ciela z udziałem wojewody świętokrzy-
skiego oraz świętokrzyskiego kurato-
ra oświaty odbyła się 14 października 
w sali koncertowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Kielcach. 

Dzień Edukacji Narodowej stał się 
okazją do uhonorowania tych, którzy 
z oddaniem wykonują zawód nauczyciela 
i tych, którzy  pracują na rzecz oświaty.

W gronie odznaczonych znalazła się 
sześcioosobowa grupa z naszej gminy.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
została odznaczona Barbara Raczyń-
ska, kierownik Samorządowego Zespołu 
Obsługi Szkół w Górnie.

Złoty medal „Za Długoletnią Służbę” 
otrzymała Bożena Lubacha, wicedyrek-

tor Zespołu Szkół w Bęczkowie. Srebrne 
medale „Za Długoletnią Służbę” otrzy-
mały Małgorzata Obara z Zespołu Szkół 
w Bęczkowie oraz Dorota Tokarska ze 
Szkoły Podstawowej w Leszczynach. 

Brązowy medal „Za Długoletnią Służ-
bę” otrzymała Izabela Kaleta z Zespołu 
Szkół w Woli Jachowej.

Z kolei Nagrody Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty otrzymały: Ewa Kraj-

carz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Cedzynie oraz Lidia Rafal-
ska, dyrektor SP w Skorzeszycach.

- Nauczyciele w naszej gminie starają 
się, by uczniowie osiągali jak najlepsze 
wyniki w nauce. Jako wójt widzę to i do-
ceniam. Cieszę się, że nasi nauczyciele 
zostali docenieni także przez wojewodę 
i kuratora - mówi Przemysław Łysak, 
wójt Górna.

33

Docenili naszych nauczycieli

Szlak Papieski przebiega przez gminę Górno
Powstał Świętokrzyski Szlak Pa-

pieski Jana Pawła II. Znaczą-
ca jego część przebiega przez naszą 
gminę.

W pierwszej połowie października pod-
czas spotkania w Kurii Diecezji Kieleckiej 
podpisane zostało specjalne porozumie-
nia między biskupem Janem Piotrowskim, 
ordynariuszem diecezji kieleckiej, prezy-
dentem Kielc Wojciechem Lubawskim, za-
stępcą burmistrza Daleszyc Mariuszem Po-
rębskim, wójtem Masłowa Tomaszem Lato 
i wójtem Górna Przemysławem Łysakiem.

Porozumienie dotyczy wytyczenia trasy 
przebiegu, odpowiedniego oznakowania, 
a później promowania Świętokrzyskiego 
Szlaku Papieskiego Jana Pawła II.

Trasa papieska rozpoczyna się na pla-
cu św. Jana Pawła II obok bazyliki kate-
dralnej w Kielcach, prowadzi przez Dyminy 
i Kaczyn, gdzie w parafialnych świątyniach 
odnajdziemy wiele pamiątek po św. Janie 
Pawle II. Następnie szlak biegnie przez 
Niestachów, punkt widokowy na górującej 

nad Radlinem górze Otrocz 
z panoramą Gór Świętokrzy-
skich, Radlin Ogrodzenie, 
Cedzynę, Wolę Kopcową 
i kończy się w Masłowie, 
gdzie 3 czerwca 1991 roku 
papież-Polak na lotnisku 
w Masłowie odprawił mszę 
i ukoronował obraz Matki Bo-
skiej Łaskawej Kieleckiej.

Trasa liczy łącznie 41 kilo-
metrów, ale jak zaznacza ks. 
Mirosław Cisowski, rzecznik 
Kurii Kieleckiej, można ją 
podzielić na krótsze odcin-
ki, dostosowując do możliwości i potrzeb 
turystów.

- Myślę, że jesteśmy szczęściarzami, 
że Świętokrzyski Szlak Papieski przebie-
ga bezpośrednio przez nasze gminy. Zy-
ska na tym wiele osób. Przede wszystkim 
dzieci i młodzież, dla której postać Ojca 
Świętego będzie teraz jeszcze bliższa. 
Zyskają również starsi, którzy mieli okazję 

żyć w czasach pontyfikatu Jana Pawła II. 
Pewnie wiele osób pamięta wizytę papieża 
na ziemi kieleckiej. Dla mnie, wtedy jako 
wolontariusza, było to ogromne przeżycie, 
dlatego myślę, że teraz wędrując tym szla-
kiem te wspomnienia będą wracać – mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

Rajd inaugurujący funkcjonowanie szla-
ku odbył się 15 października.

Barbara Raczyńska - medal KEN. Ewa Krajcarz - Nagroda Kuratora Oświaty. Lidia Rafalska - Nagroda Kuratora Oświaty.

Izabela Kaleta - brązowy medal.
Bożena Lubacha - złoty i Małgorzata Obara - 
srebrny medal „Za Długoletnią Służbę”.

Podczas podpisania umowy w Kurii Biskupiej w Kielcach  
z biskupem ordynariuszem Janem Piotrowskim.
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Już po raz trzeci w Krajnie zosta-
ła zorganizowana impreza kul-

turalna Dzień Pieroga, podczas której 
królowały pierogi z mięsem, pieczar-
kami, z borowikami, z gęsiną, mięsem 
i kapustą, z prawdziwkami, jagodami 
i opiekane. 

Przybyłych gości, koła gospodyń, 
Stowarzyszenie Warkocz, mieszkańców 
oraz wszystkich uczestników imprezy 
przywitał gospodarz gminy Górno Prze-
mysław Łysak, który podziękował za 
przybycie i wszystkim życzył smacznych 
pierogów.

Pierogowej uczcie towarzyszyła 
zbiórka krwi – „zakończenie akcji letniej” 
zorganizowana przez radnego powiato-
wego Grzegorza Ciepielę, która zakoń-
czyła się wielkim sukcesem. Zarejestro-
wały się bowiem 82 osoby, które chciały 
pomóc innym oddając krew, a 68 osób 
oddało ponad 30 litrów krwi. Na dawców 
czekały atrakcyjne nagrody, m.in. dobrej 
jakości koszulki z logo gminy.

Na scenie wystąpiły zespoły: Niwa, 
Bęczkowianie, Górnianecki, wszystkie 
koła gospodyń wiejskich z gminy oraz 
gościnnie Kapela Kakonin. 

W trakcie imprezy odbył się konkurs 
kulinarny na najsmaczniejsze pierogi, w 
którym wzięło udział 8 zespołów: KGW 

Górno-Parcele, KGW Krajno, KGW 
Leszczyny, KGW Radlin, KGW Skorze-
szyce, KGW Wola Jachowa, Stowarzy-
szenie Ziemi Świętokrzyskiej „Warkocz”, 
KGW Lechowianki z Bielin. Oceny doko-
nało 5-osobowe jury w składzie: Anna 
Kotaś kucharz z hotelu Tęczowy Młyn, 
Joanna Karwacka z Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, Stanisław Golmento z 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz Doro-
ta Moralska z KRUS, radny Stanisław 
Anioł. Komisja konkursowa nie miała 
łatwego zadania, organizatorzy zadba-
li, aby wszystko odbyło się anonimowo. 
Każdemu zespołowi został przypisany 
numerek. Jury oceniając pierogi znało 
jedynie numer potrawy, a nie uczestnika. 
Zwycięskim zespołem okazało się KGW 
z Leszczyn, drugie miejsce zajęło KGW 
z Woli Jachowej, a trzecie KGW z Radli-
na. Wszyscy uczestnicy konkursu na naj-
smaczniejsze pierogi zostali nagrodzeni.

Kolejny konkurs wzbudził wiele emo-
cji, był to konkurs lepienia pierogów na 
czas. Wzięli w nim udział zaproszeni 
goście: wicemarszałek marszałek woj. 
świętokrzyskiego Piotr Żołądek, sena-
tor Krzysztof Słoń, kandydat do Senatu 
Kamil Suchański, kandydatka do Sejmu 
Anna Krupka. Uczestnicy dostali farsz i 
gotowe ciasto, a ich zadaniem było ule-

pienie w ciągu 5 minut jak największej 
liczby pierogów. Najlepszy okazał się Ka-
mil Suchański, któremu udało się zrobić 
29 pierogów. Nagrodą w konkursie była 
miska pełna tych pysznych specjałów.

Pozostali uczestnicy zrobili dokładnie 
po 25 pierogów i zgodnie mówili, że to w 
związku z 25 października, by pamięta-
no o nich w tym dniu.

- Okazuje się, że nawet wydawałoby 
się prozaiczne lepienie pierogów może 
mieć wymiar integracyjny. Byłem za-
skoczony liczbą i przekrojem wiekowym 
uczestników imprezy. Cieszę się, że lu-
dzie są aktywni, integrują się. Gmina 
Górno ma wielki potencjał - stwierdził po 
imprezie senator Krzysztof Słoń.

Pierogi na tysiąc sposobów

Występ dzieci przygotowany przez GOK Górno.
Dobry humor na stoisku Stowarzyszenia Warkocz - pierwszy  
z lewej kandydat na posła Andrzej Michalski.

W konkursie lepienia pierogów wystar-
towali: Krzysztof Słoń, Anna Krupka,  
Piotr Żołądek i Kamil Suchański.

Zakład Usług Komunalnych w Górnie przypomina, 
że z dniem 30.10.2015 upływa termin płatności V raty za wodę i kanalizację. Prosimy o dokonywanie wpłat 

w kasie ZUK w Górnie lub na rachunek bankowy; B.S. Daleszyce-Górno 50 8485 0009 2000  1603 2000 0001

Na przełomie listopada i grudnia będą odczyty wodomierzy. Prosimy o udostępnienie pracownikom miejsca, w którym zainstalowany jest 
wodomierz. Przypominamy również, że zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1)    wód powierzchniowych, gruntowych (opaski drenażowe – odwodnienie terenu) i ścieków opadowych z powierzchni terenu i dachu do 
kanalizacji sanitarnej;

2)     odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, pia-
sku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeśli znajdują się w stanie rozdrobnionym;

2)      odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, 
mieszanin cementowych;

 3)      substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85˚C, a w szczególności benzyn, 
nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4)      substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amo-
niaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5)      odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6)      ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje […].
Nie należy wrzucać do urządzeń kanalizacyjnych także artykułów higienicznych (podpasek, pieluch, waty) oraz pożywienia.
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Małżonkowie na medal

11 par z naszej gminy zostało 
odznaczonych medalami od 

prezydenta RP Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą odprawioną za małżonków przez 
księdza kanonika Edwarda Kupisa, pro-
boszcza parafii Górno. 

Po homilii poruszającej sakramen-
talność małżeństwa jubilaci wysłuchali 
hymnu do Ducha Świętego, następnie 
małżonkowie odnowili przysięgę małżeń-
ską, po czym ksiądz proboszcz wręczył 
dostojnym jubilatom pamiątkowe krzyże.

Obrzędy jubileuszu 50 rocznicy za-
warcia małżeństwa ksiądz proboszcz 
zakończył poświęceniem i uroczystym 
błogosławieństwem jubilatów.

Po Eucharystii małżonków zaproszo-
no do znajdującego się po sąsiedzku 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odby-
ła się ceremonia dekoracji medalami.

Odznaczenia w imieniu prezyden-
ta RP wręczył wójt gminy Górno Prze-
mysław Łysak, z kolei przewodniczący 
Rady Gminy Górno Janusz Bednarz 
wręczył jubilatom grawertony, nato-
miast kwiaty oraz pamiątkowe dyplo-
my przygotowane przez wójta wręczył  
zastępca kierownika USC Jacek Piróg.

W uroczystości uczestniczyli również 
zastępca wójta Czesław Pytel oraz rad-
ni: pani Janina Rubak, pani Anna Szcze-
pańczyk, pani Teresa Szlufik oraz sołtys 
Marian Grzegolec, ksiądz Edwad Kupis 
oraz ksiądz Mariusz Kałka.

Uroczystość umiliły występy arty-
styczne Zespołu Śpiewaczego Gór-
nianecki oraz zespołu dziecięcego 
Górne Nutki. Zaprezentowany reper-
tuar zespołów tak zachwycił jubilatów  
i gości, że owacjom i prośbom o kolejne 
piosenki nie było końca.

Część oficjalną zwieńczono pamiąt-

kowym zdjęciem, po którym zaproszo-
no wszystkich na uroczysty obiad, który 
przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Górna-Parceli.

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów z władzami gminy i organizatorami uroczystości oraz księżmi z parafii Górno.

Państwo Franciszek i Anna Kuroś 
z Krajna Pierwszego, Stanisław i Re-
gina Stąporek z Górna, Marian i Julia 
Jamrożek ze Skorzeszyc, Władysław 
i Janina Rubak z Woli Jachowej, Zyg-
munt i Maria Rubak z Woli Jachowej, 
Andrzej i Władysława Dybka ze Sko-
rzeszyc, Władysław i Jadwiga Bro-
żyna z Górna, Ignacy i Irena Cedro 
z Krajna-Parceli,  Eugeniusz i Halina 
Niekra z Leszczyn, Marian i Janina 
Szepelawy z Bęczkowa oraz Stefan  
i Zofia Zielonka ze Skorzeszyc.

Małżonkowie obchodzący 
50-lecie pożycia małżeńskiego

Podczas mszy świętej małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską. Po niej w GOK zostali odznaczeni medalami od prezydenta RP.
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20 rocznicę istnienia Apostolstwa 
Dobrej Śmierci obchodzono 

w parafii Górno. Uroczystej mszy prze-
wodniczył ks. Bogdan Kulig – opiekun 
Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki 
Klasztornej w koncelebrze z  ks. Edwar-
dem Kupisem, proboszczem parafii.

Apostolstwo Matki Bożej Patron-
ki Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem 
modlitewnym, do którego należą dzieci, 
młodzież i dorośli. Wstępujący do stowa-
rzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary 
pragną wyjednywać:

- dla wiernych katolików – wytrwanie 
w łasce uświęcającej,

- dla obojętnych religijnie i grzeszników 
– łaskę nawrócenia,

- dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Realizując ten cel członkowie żywią 

szczególnie nabożeństwo do Matki Bożej 
Bolesnej i świętego Józefa.

W naszej parafii stowarzyszenie po-
wstało w lipcu 1995 r., zostało przeniesio-
ne z Lublina z parafii Dobrego Pasterza 
poprzez więzy rodzinne. Zelatorem Apo-

stolstwa jest Krystyna Mochocka, opie-
kunem duchowym i pierwszym członkiem 
stowarzyszenia ks. proboszcz Edward Ku-
pis. Obecnie Apostolstwo liczy 330 człon-
ków i należą do niego głównie parafianie 
oraz inni członkowie parafii: Skorzeszyce, 

Leszczyny, Krajno. Zapraszane są także 
inne osoby z terenu naszej diecezji i spoza 
diecezji.

W uroczystości uczestniczył wójt Łysak, 
zadowolony, że w Górnie jest takie wyjąt-
kowe apostolstwo.

6

Modlą się o dobrą śmierć

Ziemniaki - smak dzieciństwa
Któż z nas nie pamięta z dzieciń-

stwa fantastycznego smaku pie-
czonych w ognisku ziemniaków. Po 
skończonych wykopkach obowiązkowo 
rozpalano ognisko. Wydobywanie z og-
nia parzących ręce ziemniaków było naj-
fajniejszym i niecierpliwie oczekiwanym 
momentem każdych wykopek.

Dla niejednego uczestnika Święta 
Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się 
w Radlinie, były to chwile takich miłych 
wspomnień. Bardzo dobrze, że w naszej 
gminie lokalne społeczności robią wszyst-
ko, by integrować się ze sobą i zacieśniać 
sąsiedzkie więzy. Właśnie takiemu celowi 
służyło powołanie do życia nowego świę-
ta. Koło Gospodyń Wiejskich „Radlinianki” 
wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju 
Radlina i gminy Górno, które organizowały 
tę uroczystość i mają nadzieję, że stanie się 
ona cykliczną imprezą, dającą radość i oka-
zję do spotkania nie tylko mieszkańcom 
Radlina, ale i całej gminy. Tym bardziej, że 
Radlin posiada wreszcie miejsce, 
gdzie takie spotkania mogą się 
odbywać. Na nowo powstałym 
placu, który otrzymał już swoją 
potoczną nazwę „integracyjne-
go”, zgromadzili się mieszkańcy 
Radlina, by podziwiać kulinarne 
popisy uczestników konkursu na 
najciekawszą potrawę z ziem-
niaka. W szranki stanęły głównie 
panie, ale i męskiej części sołe-
ctwa Radlin potrawy z ziemniaka 
nie sprawiły problemu. Nic więc 
dziwnego, że na pierwszym miej-

scu podium stanęła pani Marta Matuszew-
ska ze swoimi przepysznymi łódeczkami 
z ziemniaka, ale tuż za nią uplasował się 
młody kucharz Tomasz Hińcza, który ugo-
tował rewelacyjną zupę ziemniaczaną. Na 
trzecim miejscu znalazły się pierogi ru-
skie, autorstwa Pauliny Tutaj. Jury, w skład 
którego weszli Barbara Wołczyk, Joanna 
Karwacka i Czesław Pytel miało trudny wy-
bór. Dlatego wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Dużym powodzeniem cieszył się ostatni 
już chyba w tym sezonie grill, gdzie serwo-
wano kiełbaski, kaszankę i wiejskie smako-
łyki. Punktem kulminacyjnym wieczoru oka-
zały się jednak ziemniaki z ogniska. Dzieci 
czekały na nie z wielką niecierpliwością 
i choć czas umilały im liczne konkursy, to 
z ogromną radością przybiegły na moment 
wyciągania ziemniaków z popiołu. Skusił 
się na nie nawet wójt Przemysław Łysak, 
który wraz ze swą rodziną odwiedził miesz-
kańców Radlina.

Członkowie Apostolatu na pamiątkowym zdjęciu po mszy z okazji jubileuszu.

Uczestnicy konkursu kulinarnego z jurorami.

Bezpłatne 
porady prawne
w Górnie
Potrzebujesz pomocy prawnika, 

a nie masz pieniędzy, by zapła-
cić za wizytę u adwokata czy radcy 
prawnego? Już wkrótce otrzymasz 
pomoc prawną za darmo.

Jedną z ostatnich ustaw podjętych 
przez Sejm, kończącej się kadencji była 
ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej dla 
obywateli.

 Projekt przewiduje bezpłatną pomoc 
prawną dla osób niezamożnych, osób 
młodych do 26. roku życia, seniorów, 
którzy ukończyli 65. rok życia, komba-
tantów, weteranów, posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny i ofiar klęsk żywiołowych.

Specjalne punkty konsultacyjne mają 
działać od stycznia 2016 roku, a za ich 
tworzenie i utrzymywanie odpowiadać 
będą starostowie powiatów.

- Właśnie podpisałem porozumienie 
ze starostą kieleckim Michałem Godow-
skim, na mocy którego punkt konsultacji 
prawnych powstanie w Urzędzie Gminy  
Górno - mówi Przemysław Łysak, wójt 
Górna. Punkt w Górnie będzie się mieś-
cił na parterze Urzędu Gminy i przyjmo-
wał interesantów pięć razy w tygodniu po 
cztery godziny dziennie. Będzie obsługi-
wał także mieszkańców ościennych gmin: 
Bodzentyna, Bielin, a nawet Nowej Słupi.
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25 rocznicę nadania Szkole Pod-
stawowej w Woli Jachowej 

imienia generała Władysława Sikor-
skiego świętowano 13 października.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w hali sportowej Zespołu Szkół 
w Woli Jachowej, którą odprawił bi-
skup Marian Florczyk. Uczestniczyli 
w niej księża z naszej parafii, wicekurator 
oświaty Grzegorz Bień, wójt gminy Prze-
mysław Łysak (wicekurator i wójt objęli 
patronat honorowy nad imprezą), radni, 
dyrektorzy i nauczyciele szkół z całej 
gminy, poczty sztandarowe oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Woli Jachowej.

Po Eucharystii uczniowie odnowili 
ślubowanie, po czym przyszła pora na 
część artystyczną, w której zaprezento-
wano piękny spektakl patriotyczny.

Dzieje szkoły w Woli Jachowej sięgają 
okresu przedwojennego. Budynek pa-
mięta czasy I wojny światowej. W okre-
sie międzywojennym mieścił się w nim 
Urząd Gminy, poczta, a nawet szpital. 
Była też jedna sala szkolna. Po II woj-
nie światowej obiekt został przekazany 
oświacie, jednak ze względu na to, że był 
niewystarczający, część zajęć odbywała 
się w domach mieszkańców.

W 1975 roku wykonano remont budyn-
ku dostosowując go do potrzeb szkoły.

14 października 1990 roku, na pod-
stawie decyzji ministra edukacji narodo-
wej, szkoła w Woli Jachowej otrzyma-
ła imię gen. Władysława Sikorskiego. 
W 2002 roku szkoła została rozbudowa-
na, a dziesięć lat później powstał Zespół 
Szkół w Woli Jachowej.

Wielki jubileusz szkoły

Jubileusz rozpoczął się mszą w sali szkolnej, którą odprawił biskup Marian Florczyk.

Uczniowie szkoły zaprezentowali piękny 
patriotyczny spektakl.

Tak wyglądał budynek Szkoły Podsta-
wowej w Woli Jachowej przed wojną.

Święto Pieczonego Ziemniaka w Leszczynach
Każda szkoła ma zwykle jakąś 

tradycję, swój wyjątkowy dzień. 
Od kilkunastu lat uczniowie 
z Leszczyn obchodzą we wrześ-
niu przy ognisku Święto Pieczo-
nego Ziemniaka.

24 września na plac szkolny ucz-
niowie przyszyli bez książek, ale 
za to z rodzicami, dziadkami, a na-
wet z młodszym rodzeństwem, no 
i uśmiechem na ustach. W tym roku 
Samorząd Szkolny ogłosił konkurs 
na najciekawszego ziemniaka –
kukiełkę. Uczniowie, szczególnie 
z młodszych klas, przynieśli sporo 
interesujących prac. Komisja konkur-
sowa miała trudny wybór. Jednak po 
długiej naradzie ogłoszono werdykt: 

I miejsce wśród klas młodszych 
zdobyła Paulinka Zapała, kl. II 
i Arkadiusz Selega, kl. III, wśród  
starszych - Agata Iwan. Kolejnym 
punktem zabawy miała być prezen-

tacja piosenki lub zabawy ruchowej. 
Zadanie wykonali wszyscy bardzo 
dobrze, ku zadowoleniu dyr. szkoły 
Jerzego Snopka. Potem nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu na naj-
dziwniejszą fryzurę. Jury ogłosiło 
tym razem następujących zwycięz-
ców: Zuzia Tofil - kl. IV, Małgosia 
Ślusarczyk i Paulina Ładak z kl. V. 
Każdy uczestnik i tak otrzymał słod-
ką nagrodę za próbę stworzenia 
czegoś niezwykłego na swej głowie. 
Gdy kiełbaski i ziemniaki piekły pa-
nie z obsługi, dzieci rywalizowały 
w różnych zawodach sportowych 
z ziemniakiem w roli głównej. Były 
więc rzuty do celu, turlanie, a nawet 
obieranie (tu swe umiejętności po-
kazały wychowawczynie z poszcze-
gólnych klas). Po trzech godzinach 
dobrej zabawy i wspólnym śniada-
niu z kiełbaską w roli głównej, wszy-
scy rozeszli się do domów.
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Natalia Szlufik z Górna Parceli zdobyła 
II miejsce podczas XVIII Wojewódzkich 

Masowych Biegów Przełajowych Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych o Memoriał 
Zdzisława Stawiarza.

Zawody odbyły się w podkieleckiej Tokarni. 
Przepiękna pogoda zgromadziła na starcie blisko 
400 uczestników. Ekipa ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Górnie liczyła piętnastu zawodni-
ków. Najlepiej wypadła Natalia Szlufik z kl. I gim-
nazjum, która na dystansie 1000 metrów zajęła 2 
miejsce. Drużynowo nasza reprezentacja zajęła 
siódmą pozycję (na 14 gimnazjów). 

- Natalia jest wszechstronnie uzdolnioną za-
wodniczką. Będąc w kl. VI została mistrzynią gmi-
ny: w biegach przełajowych, drużynowym tenisie 
stołowym, w minisiatkówce. Uczestniczy aktywnie 
wraz ze swoimi koleżankami z klasy we wszystkich 
zajęciach sportowych: piłki nożnej, badmintona, 
tenisa stołowego, siatkówki oraz lekkiej atletyki. 
Przynosi to jak widać wspaniałe efekty - mówi 
Waldemar Możdżonek, nauczyciel wychowania fi-
zycznego w Zespole Szkół w Górnie.

Natalia wicemistrzem

Grali w szachy z wójtem gminy Górno

Natalia Szlufik zdobyła II miejsce podczas zawodów wojewódzkich.

Zajęcia szachowe odbywają się w każdy 
czwartek o godzinie 16.30 w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Górnie. Warto na nie przy-
chodzić, bo za niecałe dwa miesiące odbędzie 
się w gminie wielki Turniej Mikołajkowy. 

Warto przychodzić na zajęcia sekcji szacho-
wej i to nie tylko dlatego, że można nauczyć się 
zasad tej królewskiej gry, można też spotkać 
przy szachownicy niezwykłe osoby.

Ostatnio uczestnicy zajęć mogli rozegrać 
partię z Przemysławem Łysakiem, wójtem gmi-
ny Górno, który jest inicjatorem utworzenia przy 
Gminnym Ośrodku Kultury sekcji szachowej 
oraz pomysłodawcą Mikołajkowego Turnieju 
Szachowego. 

Podczas cotygodniowych zajęć można szli-
fować swój warsztat, by w grudniu wystartować 
w zawodach. Bliższe informacje będą zamiesz-
czone na stronie internetowej gminy Górno, 
portalu społecznościowym facebook oraz w na-
stępnym numerze „Głosu Górna”.

Uczestnicy zajęć szachowych mieli okazję zagrać z wójtem gminy. Z wójtem P. Łysa-
kiem gra Karol Gębski z Leszczyn, którego na zajęcia w GOK przyprowadza dziadek.

W zawodach odbywających się na terenie skansenu w Tokarni wzięło udział 400 zawodników. Drużynowo zajęliśmy siódmą lokatę.


