
Na ten moment tysiące mieszkańców wschodniej czę-
ści gminy czekały od lat. Przygotowania do budowy 

oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach są na ostatniej pro-
stej. Właśnie podpisano porozumienie o realizacji inwestycji.

14 października wójt Górna Przemysław Łysak podpisał z bur-
mistrzem Daleszyc i wójtem Bielin porozumienie o wspólnym sta-
raniu się o pieniądze na budowę oczyszczalni w Skorzeszycach 
i sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do niej ścieki.

- W partnerstwie trzech gmin składamy wniosek o dofinansowa-
nie inwestycji z pieniędzy unijnych, bo dzięki temu łatwiej będzie 
otrzymać pieniądze z Brukseli. Mamy podobne problemy, Daleszyce 
kanalizują dwie wsie, Bieliny pięć, Górno cztery - mówi wójt Łysak.

Dokumenty podpisane kilka dni temu zakładają, że do 2020 
roku sieć kanalizacyjna w środkowo-wschodniej części naszej 
gminy będzie wybudowana. Oczyszczalnia będzie też obsługiwa-
ła część gminy Bieliny i Daleszyce.
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Oczyszczalnia i kanalizacja dla trzech gmin 

Uczczą księdza 
Ściegiennego
Obelisk i tablica upamiętniają-

ca księdza Piotra Ściegien-
nego i jego działalność związaną 
z organizacją powstania chłopskiego 
w naszej gminie zostanie odsłonięta 
w Krajnie 26 października.

Uroczystości rozpoczną się mszą 
świętą w kościele w Krajnie. Po Eucha-
rystii zebrani udadzą się przed Zespół 
Szkół w Krajnie, gdzie odsłonięta zo-
stanie pamiątkowa tablica, a uczniowie 
przedstawią swój program artystyczny.

Medal KEN dla 
wójta Łysaka

Wójt Przemysław Łysak odbiera medal od wojewody i świętokrzyskiego kuratora oświaty.

Gmina Górno 
placem budowy
Na terenie naszej gminy nie-

ustannie trwają inwestycje. Ich 
skala jest ogromna. Przyglądamy się 
tym największym.

Przebudowa dróg, remonty mostów, 
czyszczenie rowów, wymiana przepu-
stów, budowa systemu odwodnienia ca-
łej miejscowości, czy budowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górnie. Na terenie 
naszej gminy trwają inwestycje warte kil-
ka milionów złotych. 

Większość z nich zakończonych zo-
stanie jeszcze w tym roku.

Czytaj na stronach 4-5

Wójt Bielin, wójt Górna i burmistrz Daleszyc podpisują porozumienie  
w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Przemysław Łysak, wójt Górna, zo-
stał odznaczony Medalem Komi-

sji Edukacji Narodowej. 
To najwyższe odznaczenie resorto-

we nadawane przez ministra edukacji za 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowa-

nia. Nasz wójt otrzymał je w Dniu Edukacji 
Narodowej, jako jedyny wójt z całego woje-
wództwa. W ciągu ostatnich lat gmina Gór-
no kilka razy otrzymała ogólnopolski tytuł 
Lider Edukacji. Medal KEN otrzymała także 
Ewa Krajcarz, dyrektor ZSP w Cedzynie.
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PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Jeszcze tylko do 27 października można składać wnioski 

o dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dotacje uzyskać mogą przedsiębiorcy, którzy wykorzystu-
ją w działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze za-
soby w zakresie produktów czy usług, także turystycznych.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Promowa-
nia i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. 
Tel. 15-833 34 07.

POZBĄDŹ SIĘ ŚMIECI
Urząd Gminy w Górnie organizuje zbiórkę odpadów wiel-

kogabarytowych. Specjalny samochód będzie je odbierał na 
zasadzie tak zwanej wystawki. 13 października (poniedzia-
łek) śmieci będą zbierane w miejscowościach Wola Jacho-
wa, Skorzeszyce i Górno. 20 października (poniedziałek) 
- w miejscowościach Bęczków, Podmąchocice, Leszczyny 
i Krajno. 27 października (poniedziałek) - w miejscowoś-
ciach Radlin, Górno Osiedle, Cedzyna. Śmieci należy wy-
stawić najpóźniej do godziny 7 rano.

SPRAWDŹ AUTO PRZED ZIMĄ
Akcję bezpłatnej kontroli ustawienia świateł i prawidłowo-

ści działania urządzeń sygnalizacyjnych organizują Wydział 
Komunikacji Starostwa Powiatowego i Komenda Miejska 
Policji w Kielcach.

W naszej gminie auto można sprawdzić w Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów, Górno 136 oraz na stacji Vereza-
no, Górno 135a. Bezpłatnie będzie można sprawdzić pojazd 
w dniach 30 i 30 października.

- Zachęcam do udziału w akcji. Zbliża się zima, szybciej 
zapada zmrok. Właściwe ustawienie świateł w samocho-
dzie to jeden z ważniejszych elementów wpływających na 
bezpieczeństwo na drodze - mówi Grzegorz Skiba, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.

GÓRNIANECKI NA ŚWIĘTYM KRZYŻU
Zespół Śpiewaczy Górnianecki reprezentował naszą gmi-

nę podczas IX Powiatowego Przeglądu Zespołów Chóralnych 
na Świętym Krzyżu.

W imprezie zaprezentowało się kilkanaście zespołów z ca-
łego powiatu kieleckiego. Nasze panie wypadły znakomicie, 
a za swój występ otrzymały gromkie oklaski, także od wójta 
gminy Przemysława Łysaka, który towarzyszył naszym repre-
zentantkom w uroczystości.

Na zakończenie każdy z zespołów otrzymał pamiątkowe 
statuetki, które wręczył ojciec Dariusz Malajka, rektor bazyliki 
na Świętym Krzyżu oraz Zygfryd Wiecha, superior klasztoru.

Wywalczyli 
kolejny kurs

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy po 
drugiej zmianie wracają do domu z pracy w Kiel-

cach. Będzie dodatkowy kurs linii nr 43 o godzinie 22.50.
To co wydawało się jeszcze niedawno niemożliwe, stało się 

faktem. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zgodził się, 
by uruchomić dodatkowy, nocny kurs na linii nr 43 z Kielc do 
naszej gminy.

Dyrekcja ZTM zapewniła o uruchomieniu takiego kursu od 
18 października (sobota). Kurs ten posłuży mieszkańcom Ce-
dzyny, Radlina, Górna, Woli Jachowej Rudki i Pipały, Skorze-
szyc, Zapłocia, Rzechty i Deby, aż do pętli autobusowej pod 
Kamień, którzy mają trudności z powrotem do domu, po wie-
czornej zmianie w pracy.

Dyrekcja ZTM podjęła taką decyzję po wizycie w siedzibie 
ZTM wójta Przemysława Łysaka z grupą mieszkańców.

- Dziękuję za pomoc, poświęcony czas i zaangażowanie 
obecnym na spotkaniu mieszkańcom Górna, Woli Jachowej 
i Skorzeszyc: Danucie Olejarczyk, Barbarze Tamborskiej, 
Grzegorzowi Ciepieli, a także sołtysom: Górna Marianowi 
Grzegolcowi i Skorzeszyc Renacie Mochockiej oraz radnemu 
i byłemu przewodniczącemu rady Grzegorzowi Skibie - mówi 
wójt Łysak.

Jednocześnie trwa dostosowywanie rozkładu jazdy autobu-
sów linii 41 do potrzeb mieszkańców gminy. Uwagi w tej spra-
wie można przekazywać do naszego urzędu gminy.

Wójt i mieszkańcy po wyjściu z ZTM mieli powód do zadowolenia.

Zespół Śpiewaczy Górnianecki tuż po występie w bazylice 
na Świętym Krzyży.
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Zawód za darmo
20 bezrobotnych mieszkańców 

naszej gminy zdobędzie nowy 
zawód. Kursy, dzięki którym nauczą 
się nowego fachu, zorganizował Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gór-
nie, a zapłaci za nie Unia Europejska.

Ponad 210 tysięcy złotych dostała gmi-
na Górno z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie 
szkoleń zawodowych dla 20 bezrobotnych 
mieszkańców naszej gminy. Projekt napi-
sały pracownice Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Górnie.

- W projekcie bierze udział 20 osób, 
w tym 15 kobiet i pięciu mężczyzn – in-
formuje Izabela Maciejska z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie, 
realizator projektu.

Kryterium naboru było proste. Kursy 
zawodowe były dla osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w urzędzie pracy. W tym 
gronie pierwszeństwo mieli podopieczni 
GOPS-u.

Pierwsze kursy – jak na przykład ope-
rator koparki, już się rozpoczęły, kolejne 
ruszą lada dzień. Bezrobotni będą mogli 
nauczyć się takich zawodów jak: pracow-
nik administracyjno-biurowy z obsługą 
komputerowych programów użytkowych, 
bukieciarz z obsługą kas fiskalnych, no-
woczesny sprzedawca z obsługą kas fi-
skalnych i komputerowych programów 
handlowych, fryzjer, samodzielny księgo-

wy małej i średniej firmy, technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie, czy 
posadzkarz-glazurkarz, operator koparek 
w zakresie III klasy uprawnień.

Uczestnicy kursów za możliwość zdo-
bycia nowego zawodu nie zapłacą ani 
złotówki, zwrócone zostaną im koszty do-
jazdu na zajęcia, które prowadzi kielecki 
Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Na zakończenie kursu każdy z jego 
uczestników otrzyma certyfikat potwier-
dzający nabyte kwalifikacje.

Podczas szkolenia fryzjerów.

Koło Gospodyń Wiejskich  
powstało w Górnie Parcelach
Jak przysłowiowe grzyby po desz-

czu powstają w naszej gminie Koła 
Gospodyń Wiejskich. Tym razem 
stowarzyszenie postanowiły założyć 
mieszkanki Górna Parceli.

Pierwsze spotkanie, na którym zapadła 
decyzja o założeniu Koła Gospodyń Wiej-
skich, panie z Parceli mają już za sobą. 

- Mamy już silną grupę piętnastooso-
bową, która chce działać w tego typu or-

ganizacji, a zgłaszają się kolejne - mówi 
Teresa Szlufik, sołtys Górna Parceli.

Choć panie jeszcze nie zarejestro-
wały stowarzyszenia i nie wybrały ze 
swojego grona przewodniczącej, to już 
wiedzą co chciałyby robić w przyszłości.

- Mamy nadzieję, że tak jak mieszkan-
ki innych miejscowości będziemy mogły  
pokazać swoje talenty - informuje sołtys 
Teresa Szlufik.

Nauczyciele 
docenieni

15 nauczycieli otrzymało nagrodę 
wójta gminy Górno z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

W tym roku z okazji święta nauczycieli 
wójt Przemysław Łysak przyznał trzyna-
ście nagród zwykłych i dwie specjalne.

W gronie wyróżnionych znaleźli się 
zarówno dyrektorzy szkół, jak i tak zwani 
„szeregowi nauczyciele”.

Wójt Przemysław Łysak gratulując pe-
dagogom złożył im życzenia wytrwałości 
w pracy z dziećmi i kolejnych sukcesów 
zawodowych.

Nauczyciele z kolei dziękowali wójtowi 
za to, że dba o gminną oświatę, rozumie 
potrzeby szkół i uczniów. Jednocześnie 
gratulowali mu odznaczenia państwo-
wego, które niedawno otrzymał (Medal 
Komisji Edukacji Narodowej nadawany 
za szczególne zasługi dla oświaty i wy-
chowania). 

Podczas spotkania założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

68 litrów krwi oddali mieszkańcy 
gminy Górno podczas tegorocznej 
akcji „Krew Darem Życia”.

- Z okazji zakończenia tegorocznej 
letniej akcji „Krew Darem Życia” w imie-
niu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 
Górno chcę  serdecznie podziękować 
sponsorom, dzięki pomocy którym mo-
gliśmy w tym roku zakupić wspania-
łe upominki dla krwiodawców, którzy 
uczestniczyli w naszych akcjach i dzielili 
się z innymi tym co najcenniejsze - mówi 
Grzegorz Ciepiela, prezes SPGG.

- Dziekuję: Małgorzacie i Stanisła-
wowi Parszewskim z Woli Jachowej za 
ufundowanie nagrody głównej, a także: 
PPUH „RUBET” SC produkcja betonu 
ze Skorzeszyc, Firmie transportowej 
- Wiesław Białogoński z Górna, Sprze-
daż maszyn rolniczych - Mariusz Kisiel 
- z Górna, PHUT „PIOGRES” z Górna, 
Annie i Dariuszowi Szczepańczyk z Gór-
na, Henrykowi i Marcinowi Tofil z Krajna, 
Sabinie i Grzegorzowi Skiba z Krajna, 
dzięki którym zakupiliśmy wiele innych 
atrakcyjnych nagród, jak tablety czy 
sprzęt AGD.

Dziękuję właścicielowi Parku Rozryw-
ki i Miniatur w Krajnie Zenonowi Dańdzie 
za przekazanie darmowych wejściówek 
do Parku Miniatur oraz Dyrektorowi 
RCKiK Jerzemu Stalmasińskiemu, któ-
ry z ramienia Centrum Krwiodawstwa 
wspomógł nas nagrodami rzeczowymi 
w postaci koszulek i sprzętu domowego 
użytku - mówi Grzegorz Ciepiela.

Zebraliśmy 68 litrów 
krwi w 2014 roku
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Gmina Górno 
w przebudowie

Postępy na budowie drogi w Górnie Parcelach oglądają wójt Łysak i sołtys Teresa Szlufik.

Na terenie naszej gminy nieustannie trwają 
inwestycje. Ich skala jest ogromna. Przy-

glądamy się tym największym.
Przebudowa dróg, remont mostów, czyszczenie 

rowów, wymiana przepustów, budowa systemu od-
wodnienia całej miejscowości, czy budowa Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Górnie. Na terenie naszej 
gminy trwają wielomilionowe inwestycje. Większość 
z nich zakończona zostanie jeszcze w tym roku.

MOSTY W PRZEBUDOWIE
Trwa budowa dwóch ważnych mostów w naszej 

gminie. Pierwszy to ten na Kakoniance w Woli Ja-
chowej. Powinien zostać oddany do użytku jeszcze 
w tym roku. Przy okazji tej inwestycji ma powstać 
odwodnienie pobliskiego skrzyżowania w Woli Ja-
chowej. Zaniedbania sprzed lat sprawiły że wody 
opadowe z jezdni spływały na pola i prywatne po-
sesje. Wkrótce problem ma być rozwiązany.

Drugi most to ten w Leszczynach na Lubrzance. 
Przez niektórych nazywany skocznią, był wyjątko-
wo niebezpiecznym fragmentem wyremontowa-
nej niedawno drogi z Leszczyn w kierunku Ciekot. 
Most został poszerzony, dzięki czemu także piesi 
będą mogli bezpiecznie po nim przechodzić. Most, 
o przebudowę którego zabiegał radny Stanisław 
Anioł, ma być otwarty jeszcze w tym miesiącu.

DROGI ZA RZĄDOWE PIENIĄDZE
Sporo udało się w tym roku wyremontować dróg 

dzięki rządowej pomocy na usuwanie skutków po-
wodzi. Trasy, które kiedyś były polnymi lub żwirowy-
mi duktami, dziś zamieniają się w asfaltowe ulice. 

Tak jest w przypadku drogi gminnej do Górna 
Parceli. Ciężki sprzęt pracuje w tym miejscu, a po-
stępowi prac bacznie przygląda się wójt Łysak z pa-
nią sołtys Teresą Szlufik.

Trwa także budowa drogi gminnej w Krajnie, od 
kapliczki przy trasie wojewódzkiej z Krajna do Świę-
tej Katarzyny.

Na tę drogę mieszkańcy czekali od wielu lat. 
Droga, przy której znajduje się pierwsza linia za-
budowy, paradoksalnie powstaje później niż droga 
przy drugiej linii zabudowy.

Wartość inwestycji, która ma się zakończyć do 
końca października, to przeszło 760 tys. zł, z czego 

Rozbudowa remizy w Górnie. Pracom przyglądają się wójt Łysak i radna Janina Rubak.

Końcowym pracom przy moście na Lubrzance przyglądają się wójt i radny Anioł. 

Przekazanie pomieszczenia dla KGW Radlin. Na zdjęciu wójt Ły-
sak, Iwona Gałkiewicz, szefowa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Radlina i gminy Górno i Janusz Bednarz, sołtys Radlina. 
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Gmina Górno 
w przebudowie

ok. 370 tys. zł gmina dostała z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych - tzw. schety-
nówki.

Dobiega końca także budowa odwodnienia drogi 
Bęczków-Górka, gdzie wyczyszczone i pogłębio-
ne zostały rowy i wykonane nowe przepusty przy 
wjazdach do posesji i pól. Na tym jednak nie ko-
niec, bo na fragmencie tej drogi zostanie położona 
nawierzchnia asfaltowa.

ODWODNIENIE CEDZYNY
Jedną z większych inwestycji, która obecnie 

trwa, jest budowa odwodnienia Cedzyny. Kolejny 
etap budowy systemu, który ma zapobiec zale-
waniu przez wody opadowe posesji, zakończy się 
w tym roku.

- Brak odwodnienia Cedzyny to zaniedbanie 
sprzed lat. Szkoda, że w czasie budowy drogi 
i chodników nikt nie pomyślał o odwodnieniu - mówi 
Przemysław Łysak, wójt Górna. Na szczęście już 
wkrótce problem zniknie.

Budowa systemu odwodnienia miejscowości 
(oba etapy) to koszt 700 tysięcy złotych.

DOM KULTURY I REMIZA
Jedną z największych tegorocznych inwestycji, 

która powinna zakończyć się w listopadzie jest roz-
budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gór-
nie. Koszt inwestycji to 917 tysięcy złotych, z czego 
ponad 200 tys. zł ma pochodzić z Unii Europejskiej. 
Początkowo zakładano, że na inwestycję trzeba 
przeznaczyć 1,2 miliona złotych. W trakcie przetar-
gu okazało się jednak, że rozbudowa będzie tań-
sza prawie o 300 tysięcy złotych. Rozbudowa re-
mizy zaczęła się na początku tego roku. W nowym 
większym budynku oprócz wyczekiwanych przez 
strażaków garaży na wozy gaśnicze znajdą się sale 
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. 

- Przeniesiony zostanie tu Gminny Ośrodek Kul-
tury, który obecnie ma swoją siedzibę w Krajnie. 
Chcę jednak uspokoić mieszkańców, dom kultury 
w Krajnie będzie nadal spełniał obecną funkcję – 
mówi Przemysław Łysak, wójt Górna.

NIEJEDYNE INWESTYCJE
Trzeba w tym miejscu oddać, że opisywane in-

westycje to tylko te, które trwają i wkrótce zosta-

Budowę odwodnienia Cedzyny dogląda wójt z sołtysem Tofilem.

Budowa drogi w Krajnie ma się za-
kończyć przed zimą. Na małym zdję-
ciu inwestycji przyglądają się radny 
Grzegorz Skiba z Teresą Szlufik.

Powstało odwodnienie drogi Bęczków-Górka. Dalsza część drogi jeszcze w tym roku 
otrzyma asfalt za pieniądze rządowe. Na zdjęciu wójt Łysak i radny Tadeusz Kmieć.

ną zakończone. W trakcie mijającego roku 
było ich znacznie więcej. Co ważne, kolejne 
inwestycje są już planowane. Wśród nich 
największa - budowa oczyszczalni ścieków 
w Skorzeszycach i skanalizowanie wschod-

niej części gminy.
W tym miesiącu podpisane zostało poro-

zumienie między wójtem gminy Górno, wój-
tem Bielin i burmistrzem Daleszyc w sprawie 
budowy oczyszczalni w Skorzeszycach. 

Wójt i Barbara Tamborska na budowie mostu w Woli Jachowej.

Przekazanie pomieszczenia dla KGW Radlin. Na zdjęciu wójt Ły-
sak, Iwona Gałkiewicz, szefowa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Radlina i gminy Górno i Janusz Bednarz, sołtys Radlina. 
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Jesteś widoczny – jesteś bez-
pieczny. To hasło spotkania, 

w czasie którego dzieci ze szkoły 
w Krajnie poznały zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drogach.

Do spotkania doszło dzięki współ-
pracy dyrektor Zespołu Szkół w Kraj-
nie - Małgorzaty Gębskiej-Lisowskiej 
z radnymi gminy Górno, a szczegól-
nie z Grzegorzem Skibą oraz Marzeną 
Jamrożek. W spotkaniu uczestniczyli 
również zastępca wójta gminy Górno, 
Paweł Marwicki oraz wicedyrektor Ze-
społu Szkół w Krajnie, pani Agnieszka 
Bujak.

W tym dniu szkołę odwiedzili goście 
– inspektor Anna Zielińska-Brudek  oraz 
aspirant Artur Putowski z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Kielcach. Policjan-
ci przybyli po to, aby nauczyć naszych 
uczniów jak bezpiecznie poruszać się po 
drogach, szczególnie po zmroku.

Ta niecodzienna lekcja na temat 
bezpieczeństwa odbyła się w związku 
z nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym. Od 31 sierpnia 2014 r. każ-
dy pieszy poruszający się po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym ma 
obowiązek nosić elementy odblaskowe. 
Do tej pory taki obowiązek był nałożony 
jedynie na dzieci do lat 15, teraz obej-
mie wszystkich pieszych, bez względu 
na wiek. Przepis ma na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa niechronionych pie-
szych oraz zmniejszenie liczby wypad-
ków z ich udziałem. Należy dodać, że 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak, 

w trosce o bezpieczeństwo najmłod-
szych uczestników ruchu drogowego, 
już w zeszłym roku wyposażył ich w ka-
mizelki odblaskowe.

Nauki jednak nigdy za wiele, dla-
tego policjanci pokazali uczniom, jak 
należy prawidłowo przechodzić przez 
jezdnię; wytłumaczyli, co oznaczają 
gesty policjanta, który kieruje ruchem 
na skrzyżowaniu; wyświetlili film, któ-
ry w przystępny i łatwy do zapamię-
tania sposób przekazywał dzieciom 
powyższe treści. Dzieciaki doskonale 
przyswoiły sobie przekazywaną im wie-

dzę, o czym świadczą wyniki konkursu 
przeprowadzonego po zakończeniu za-
jęć. Zwycięzcy otrzymali nagrody, któ-
re z przyjemnością wręczyli im goście 
– zastępca wójta gminy Górno Paweł 
Marwicki oraz radni gminy Górno - Ma-
rzena Jamrożek i Grzegorz Skiba. Na 
zakończenie goście podziękowali pani 
dyrektor, Małgorzacie Gębskiej-Lisow-
skiej za zorganizowanie spotkania w tak 
ważnej dla wszystkich sprawie oraz 
z troską poprosili uczniów o bezwzględ-
ne przestrzeganie przepisów, które słu-
żą ich bezpieczeństwu. 

Bezpiecznie na drodze

Organizatorzy akcji wraz z przedszkolakami po spotkaniu w Krajnie.

Odkrywali uroki gminy Górno za unijną kasę
Sto osób wzięło udział w rajdzie nordic walking „Czysta 

woda, zielony las – Gmina Górno zachwyci Was” zor-
ganizowanym przez gminny Ośrodek Kultury. 

Celem imprezy było m.in. poznanie walorów turystycznych 
i rekreacyjnych Gminy Górno oraz poznanie uroczych zakątków 
naszej gminy.

Wędrówkę poprzedziła profesjonalna rozgrzewka przeprowa-
dzona przez wykwalifikowanego instruktora. Po rozgrzewce gru-
pa wyposażona w wypożyczone przez GOK kijki nordic walking 
ruszyła w drogę. 

Trasa rajdu biegła wokół malowniczego zalewu w Cedzynie, 
przez Kopcówki i Leszczyny Skałę.

Rajd zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek na placu 
przy SP w Leszczynach.

Kulminacyjnym punktem sobotniego, słonecznego popołudnia 
było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Czysta 
woda, zielony las – ochrona środowiska”. Wśród wielu prac zo-
stali wyłonieni zwycięzcy w dwóch kategoriach wiekowych, którzy 
otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.

Podczas wspólnego grillowania czas umilały wszystkim piosen-
ki zespołu Arianie. Miła niespodzianka czekała na uczestników na 
zakończenie wspólnego przedsięwzięcia, dla każdego przygoto-
wano dyplom za udział w rajdzie oraz sadzonkę zielonej tui.

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii 
Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 

Rajd poprowadził instruktor nordic walking.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

LGD
 Wokół Łysej Góry 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
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Wyjazd edukacyjny „Spotkanie z okruchem tra-
dycji” to jedno z zadań unijnego projektu pn. 

„Zajęcia warsztatowe oraz wyjazd edukacyjny dla Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gminy Górno”, na który gmina 
Górno otrzymała dofinansowanie z PROW.

Grupa kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Górno odwiedziła Koniaków i okolice – miejsca, gdzie trady-
cja i kultura odgrywa ogromne znaczenie w życiu codzien-
nym. Mieszkańcy Koniakowa przekazują swoją wiedzę na 
temat kultury i tradycji z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu 
już młodzi ludzie są świadomi swojej tożsamości. Gmina 
Istebna, główne miejsce wyjazdu edukacyjnego, to bardzo 
ważne w Polsce miejsce, gdzie siła tradycji oraz szeroki wa-
chlarz usług przyprawiły o zachwyt niejednego odbiorcę. 

CZAS NA ZWIEDZANIE
Wyjazd miał charakter edukacyjny. Pierwszego dnia pa-

nie spotkały się z przedstawicielami działającej na tamtym 
terenie Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”. Kierownik 
biura, pani Magdalena Haase zaprezentowała dorobek i do-
świadczenie LGD, zapoznała uczestniczki z dobrymi prakty-
kami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej w oparciu 
o partnerską współpracę organizacji pozarządowych. Na-
stępnie panie zwiedziły Wisłę, zrobiły pamiątkowe zdjęcia 
przy czekoladowej figurze Adama Małysza, a będąc w Ja-
worzynce odwiedziły tak zwany trójstyk, czyli miejsce styku 
trzech granic: polskiej, czeskiej i słowackiej.

SPOTKANIE Z TRADYCJĄ
W sobotę grupa zwiedziła Muzeum Koronki im. Marii Gwa-

rek, ze słynną niedokończoną koronką z nici chirurgicznych, 
robioną dla królowej angielskiej, wzięła udział w warszta-
tach organizowanych w Izbie Regionalnej Jana Kawuloka 
w Istebnej, gdzie przygotowano specjalnie dla nich prezen-
tację koronek, prezentację pasterskich instrumentów, pokaz 
materiałów ikonograficznych, wykład na temat pasterstwa, 
pokaz materiałów archaicznych, jak też niespodziankę – sa-
modzielny wyrób i degustację masła. Następnie uczestnicz-
ki zwiedziły polsko-czeskie miasto Cieszyn, a po południu 
panie zgłębiały tajniki przepięknych szydełkowych wyrobów 
na warsztatach koronczarskich z miejscowymi twórczyniami 
ludowymi.

PIEKŁY CHLEB, ROBIŁY MASŁO, 
A NAWET MŁÓCIŁY ZBOŻE
Niedziela była dniem spotkania z okruchem tradycji pod-

czas warsztatów wypieku chleba, wyrobu masła i sera oraz 
pozyskiwania miodu w położonej w malowniczej beskidzkiej 
dolinie rzeki Brennicy „Chlebowej Chacie”. 

W trakcie trwania warsztatów uczestniczki projektu sa-
modzielnie młóciły zboże cepami, pozyskane ziarno mieliły 
w kamiennych żarnach, a z powstałej, osianej mąki formo-
wały i piekły podpłomyki. Dodatkowo ubijały masło i warzyły 
zsiadłe mleko na ser. Na koniec degustowały własnoręcznie 
wytworzone produkty.

W wyjeździe uczestniczyły panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Krajna, Radlina, Skorzeszyc i Leszczyn.

J.S.

Spotkały się z tradycją

Panie zwiedziły Muzeum Koronki w Koniakowie... ...oraz starą zabytkową stodołę w Górkach Małych. 

Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Zespo-
le Szkół w Woli Jachowej od 1 września uczą się 

w nowej pięknej sali. Powstała ona po połączeniu pokoju 
nauczycieli i gabinetu dyrektora. Powód - braki lokalowe.

- Klasa jest przestronna i bardzo przytulna. Dostosowano ją 
do potrzeb uczniów sześcioletnich i siedmioletnich. Znajdują się 
w niej kącik zabaw oraz różne kąciki tematyczne - zapewniają 
dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej. 

Remont sali oraz jej wyposażenie finansowo wsparł Urząd 
Gminy w Górnie. W pracach wykończeniowych pomagali pra-
cownicy interwencyjni. 

W pomoc przy urządzaniu i dekorowaniu klasy zaangażowali 
się także rodzice uczniów klas I. 

Życzymy wszystkim pierwszakom sukcesów i przyjemnej na-
uki w nowej sali. Pierwszaki z Woli Jachowej w nowej sali lekcyjnej.

Zajęli miejsce swoich nauczycieli
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Uroczyste przekazanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
na rzecz działalności Koła Gospodyń Wiejskich i „Stowa-
rzyszenia na rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno” ofi-
cjalnie zakończyło projekt „Modernizacja świetlicy w miej-
scowości Radlin”, na realizację którego gmina w czerwcu 
bieżącego roku podpisała umowę z Województwem Świę-
tokrzyskim.

Dzięki przyznanej dotacji celowej w ramach programu „Od-
nowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” gmina Górno wyposażyła 
świetlicę w zabudowę kuchenną wraz z niezbędnymi urządze-
niami w postaci: stołów, lodówki, zmywarki czy też kuchenki 
gazowej. Sprzęt ten jest już wykorzystywany na warsztatach 
odbywających się w świetlicy. Członkinie KGW z Radlina od 
sierpnia b.r. uczestniczą w warsztatach kulinarnych i ręko-
dzieła ludowego. Pierwsze zajęcia odbywały się na stołówce 
szkolnej ze względu na brak koniecznego zaplecza. Teraz pa-
nie mają do swojej dyspozycji nowocześnie wyposażony lokal.

11 października, podczas podsumowania projektu wójt 
gminy Górno Przemysław Łysak oficjalnie przekazał paniom 
pomieszczenia świetlicy, aby były one miejscem spotkań inte-
grującym środowisko lokalne, osób, które działają na rzecz so-
łectwa Radlin, jak też całej gminy Górno oraz miejscem dzia-
łalności kulturalno – oświatowej.

W podziękowaniu za otrzymaną pomoc Stowarzyszenie 
oraz Koło Gospodyń zaprosiło władze gminy, jak też przyby-
łych gości na symboliczną lampkę szampana oraz poczęstu-
nek.

J.S.

Wójt Przemysław Łysak wręcza umowę przekazania pomiesz-
czeń na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Radlinie.

Wreszcie mają własną siedzibę

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć najlepsze życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół z terenu gminy Górno. 

Dziękuję za Waszą odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania 
jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności z ogromną pasją 
i zaangażowaniem kształtują umysły i serca młodych ludzi.

Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim 
Pracownikom obsługi składam

 najserdeczniejsze życzenia radości 
z osiągnięć w pracy zawodowej, 

wytrwałości w pokonywaniu 
codziennych trudności 

i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym

wójt gminy Górno
Przemysław Łysak


