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GŁOS GÓRNA

Susza

Czytaj na stronach 4-5

W niedzielę 23 sierpnia mieszkańcy gmi-
ny Górno wzięli udział w corocznym 

Święcie Plonów, które odbyło się w Górnie.
Dożynki rozpoczęła uroczysta msza dzięk-

czynna w kościele w Górnie celebrowana przez 
księży: Edwarda Kupisa, proboszcza z Górna, 
Leszka Sztanderę, proboszcza z Krajna, Łukasza 
Zygmunta, kapelana powiatowego strażaków i wi-
kariusza Mariusza Kałkę. Po Eucharystii, dożyn-
kowy korowód z kunsztownie wyplecionymi wień-
cami poszczególnych sołectw, na czele z wójtem 
Przemysławem Łysakiem udał się na pobliskie 
boisko GKS. Starostowie dożynek: Teresa Filip-
czak z Krajna Drugiego i Stanisław Anioł z Lesz-
czyn przekazali wójtowi chleb wypieczony z tego-
rocznych zbiorów.

Jak co roku w czasie dożynek oddawaliśmy 
krew. Pobiliśmy rekord, oddając ponad 43 litry 
tego cennego leku.

Powstają 
kolejne drogi
Blisko półkilometrowy odcinek 

asfaltowej drogi za cmentarzem 
w Bęczkowie powstał w mijającym 
miesiącu. Przy okazji wykonany został 
parking obok nekropolii.

Na tym jednak nie koniec drogowych 
inwestycji. Rozstrzygnięte zostały przetar-
gi na remonty kolejnych tras gminnych.

Gminne dożynki w Górnie - pobiliśmy rekord!

Ziemniaki, które jeszcze powin-
ny rosnąć, już dawno uschły. 

Kukurydzy w tym roku też nie będzie 
- narzekają nasi rolnicy.

Wójt Przemysław Łysak zgłosił do 
wojewody, że gmina Górno została do-
tknięta klęską suszy. 

Czytaj na stronie 3

Czytaj na stronie 6

Dzięki specjalnej umowie zawar-
tej przez wójta gminy Górno 

z Powiatowym Centrum Usług Me-
dycznych w Kielcach mieszkańcy na-
szej gminy mogą korzystać z bezpłat-
nych zabiegów rehabilitacyjnych.

W lipcu osiem osób z naszej gminy 
codziennie brało udział w zabiegach, na 
które przywoził i odwoził ich samochód 
Powiatowego Centrum Usług Medycz-
nych. Z podobnych zabiegów kolejne 
osoby będą mogły skorzystać już we 
wrześniu. Czytaj na stronie 2

Bezpłatna 
rehabilitacja
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DARMOWE ZABIEGI REHABILITACYJNE
Dzięki umowie zawartej przez wójta gminy Górno z Po-

wiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach miesz-
kańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnych zabie-
gów rehabilitacyjnych.

Od 14 do 27 lipca osiem osób z naszej gminy codziennie 
brało udział w zabiegach, na które przywoził i odwoził ich 
samochód Powiatowego Centrum Usług Medycznych. 

Z podobnych zabiegów kolejne osoby będą mogły sko-
rzystać już w listopadzie.

Zainteresowani mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Górnie. 

Z rehabilitacji mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy 
gminy Górno posiadający orzeczenie o niepełnosprawno-
ści oznaczonej symbolem 05R - informuje Dorota Kwiatek, 
pełniąca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Górnie.

STO TYSIĘCY DLA SZKÓŁ
Ponad sto tysięcy dla naszych szkół z Ministerstwa Edu-

kacji zdobyli gminni urzędnicy.
- 51 tysięcy złotych dostaniemy na tak zwaną edukację 

włączającą, czyli na dostosowanie klas do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w szkołach, do których takie dzieci 
uczęszczają. Z kolei 56 tysięcy złotych dostaniemy na do-
posażenie szkolnych stołówek - informuje Barbara Raczyń-
ska, kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół 
w Górnie.

Nasza rozmówczyni informuje, że Urząd Gminy stara się 
także o pieniądze na doposażenie i utworzenie, tam gdzie 
ich nie ma, szkolnych gabinetów lekarskich.

 Gmina zgłosiła także swój udział w programie „Książki 
naszych marzeń”, w ramach którego mamy szansę na do-
posażenie szkolnych bibliotek.

REFERENDUM - GDZIE GŁOSUJEMY?
Już 6 września odbędzie się referendum. Odpowiadać 

będziemy na trzy pytania:
„1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandato-

wych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej? 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego 
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu pań-
stwa? 

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika?”

Gdzie znajdują się obwodowe komisje referendalne?: 
- mieszkańcy sołectw Bęczków i Podmąchocice będą
głosowali w Zespole Szkół w Bęczkowie (Bęczków 195),
- mieszkańcy sołectwa Cedzyna będą głosowali w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie (Cedzyna 79),
- mieszkańcy sołectw Górno i Górno Parcele będą gło-

sowali w Zespole Szkół w Górnie (Górno 82 A),
- mieszkańcy sołectw Krajno Pierwsze, Krajno Zgórze,
Krajno Drugie, Krajno-Parcele głosować będą w Zespole
Szkół w Krajnie (Krajno Pierwsze 153A),
- mieszkańcy Leszczyn głosują w szkole w Leszczynach
(Leszczyny 33),
- mieszkańcy sołectwa Radlin będą głosowali w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Radlinie (Radlin 86),
- mieszkańcy sołectwa Skorzeszyce będą głosować
w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach (Skorzeszyce 

165 b),
- mieszkańcy sołectwa Wola Jachowa będą mogli odda-

wać swoje głosy w Zespole Szkół w Woli Jachowej (Wola 
Jachowa 136).

To perełka wśród wozów strażackich. Niejedna jednostka 
Państwowej Straży Pożarnej może wam go pozazdrościć 

- mówił Ireneusz Żak, prezes Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych podczas przekazania nowego 
wozu druhom z Górna.

Nowy wóz bojowy marki Man kosztował ponad 720 tysięcy zło-
tych. Jego zakup kwotą 120 tysięcy złotych dofinansowała Pań-
stwowa Straż Pożarna oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, 
w skład którego wchodzi jednostka w Górnie. 150 tysięcy ofiarował 
na ten cel Zarząd Wojewódzki ZOSP RP, 80 tys. zł przekazał Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Gmina Górno zakup samocho-
du dofinansowała kwotą ponad 374 tys. zł. Z wozu cieszy się sołtys 
Marian Grzegolec, który zabiegał o niego od lat.

To spory wydatek, ale wszyscy wiemy jak ważna jest straż pożar-
na i jak ważne jest to, by dysponowała właściwym sprzętem. Mieliśmy 
ostatnią szansę, by kupić taniej pojazd strażacki, bowiem od przy-
szłego roku zmieniają się przepisy dotyczące podatku VAT, przez co 
za taki sam wóz musielibyśmy zapłacić więcej o ponad sto tysięcy 
złotych. Udało się, bo o przydział tego samochodu starało się w tym 
roku kilka gmin, m.in. Łopuszno i Bieliny. Nowy ciężki wóz bojowy 
został poświęcony i przekazany uroczyście strażakom podczas gmin-
nych dożynek 23 sierpnia. Przekazania dokonali Przemysław Łysak, 
wójt Górna, Krzysztof Janicki, komendant miejski Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kielcach, Ireneusz Żak, prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP. Kluczyki odebrali prezes OSP Górno Krzysztof Grzegolec 
oraz Stanisław Synowiec, naczelnik OSP w Górnie.

Nowy wóz dla 
strażaków
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Dotknęła nas klęska suszy
Kukurydzy w tym roku nie bę-

dzie w ogóle. Ziemniaki też już 
uschły. Truskawki osłabione po zbio-
rach także nie zdążą się wzmocnić 
przed zimą na tyle, by ją przetrwać 
i dobrze owocować za rok – narzekają 
rolnicy. Wójt Przemysław Łysak jako 
pierwszy zgłosił do wojewody naszą 
gminę, jako obszar dotknięty klęską 
żywiołową. Komisje już wyruszyły, by 
szacować szkody na polach.

W ostatnich latach pogoda naszym 
rolnikom nie sprzyja i to wyjątkowo. 
W ubiegłym roku wiosną przeszły nad 
naszą gminą gradobicia, a później ulew-
ne deszcze, które zniszczyły drogi, mo-
sty i uprawy. W tym roku długotrwała 
susza sprawiła, że plony są co najmniej 
o połowę mniejsze niż zwykle.

ZBOŻE ZEBRALI, ALE...
- Zboże jeszcze udało się zebrać, ale 

ziemniaków i kukurydzy w tym roku nie 
będzie. Jeszcze gdyby teraz przyszedł 
deszcz i popadał przez kilka dni, to może 
coś by się uratowało, ale synoptycy za-
powiadają kolejne dwa tygodnie słonecz-
nej pogody – mówi Stanisław Anioł soł-
tys z Leszczyn. Jednocześnie przyznaje, 
że rolnicy w jego sołectwie zostali moc-
no pokrzywdzeni przez suszę.

Podobnie jest w innych sołectwach 
naszej gminy. 

Marzena Jamrożek, sołtys Krajna 
Drugiego, wspólnie z mężem prowadzą 
kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo. 
Ponieważ hodują bydło, znaczną część 
pola obsiewali kukurydzą. 

- Z siedmiu hektarów zbieraliśmy za-

wsze 300 ton kukurydzy. W tym roku 
nie wiem czy zbierzemy połowę tego 
co zwykle. Łąki kosiło się u nas nawet 
trzy razy w ciągu roku. Tym razem na-
wet drugiego pokosu nie będzie – mówi 
Marzena Jamrożek. - W tej sytuacji bę-
dziemy musieli co najmniej o połowę 
zmniejszyć stado, bo zimą nie będzie 
czym wykarmić zwierząt – stwierdza na-
sza rozmówczyni. 

ZIEMNIAKI
JUŻ DAWNO USCHŁY
- Ziemniaki już dawno uschły. Tak 

jest w całym sołectwie i w całej gminie – 
mówi Teresa Szlufik, sołtys Górna-Par-
celi, pokazując pole, na którym widać 
poschnięte łodygi roślin. - W ubiegłym 
roku mieliśmy kukurydzę wysoką na trzy 
metry, w tym roku zupełnie co innego. 
Kolby maleńkie, niewykształcone, ziarna 
praktycznie nie będzie wcale – stwier-
dza pani sołtys. - Z jednej łąki zawsze 
zbieraliśmy 60 snopków siana. Teraz 
z trzech łąk zebraliśmy 25 snopków. Nie 
będzie czym karmić zwierząt w zimie 
– stwierdza Teresa Szlufik, rozkładając 
ręce w geście bezradności.

Okazuje się, że tegoroczna susza 
może być katastrofalna w skutkach dla 
przyszłorocznych zbiorów truskawek. 
Krzaki osłabione po zbiorach mogą nie 
zdążyć się wzmocnić przed zimą na tyle 
by ją przetrwać i właściwie owocować 
w przyszłym roku.

Na polach widać ścierniska. Rolnicy 
nie mogą zrobić podorywek, bo ziemia 
jest tak sucha i twarda, że pługi ślizgają 
się po niej.

BRAKUJE WODY W STUDNIACH
- Pobór wody jest większy niż wydaj-

ność naszych studni, dlatego musimy 
zmniejszać ciśnienie w sieci od godziny 
15 do godziny 9 rano następnego dnia. 
Ten czas jest potrzebny, aby zbiorniki 
można było napełnić wodą. To nieste-
ty sprawia, że wyżej położone domy 
w Krajnie-Południowym mają bardzo 
niskie ciśnienie – mówi Marek Kitliński, 
kierownik Zakładu Usług Komunalnych 
w Górnie. Problemu być może by nie 
było, gdyby uruchomiono dodatkową 
studnię, którą wykopano w ubiegłym 
roku w Krajnie. - Musimy ją połączyć 
z hydrofornią. Aby to zrobić, trzeba prze-
prowadzić rurociąg przez kilka prywat-
nych pól. Niestety, nie dostaliśmy na to 
zgody od dwóch właścicieli – ubolewa 
kierownik Kitliński.

GÓRNO DOTKNIĘTE
KLĘSKĄ SUSZY
Z tragicznej sytuacji rolników zdaje 

sobie sprawę Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno. 

- Zgłosiłem naszą gminę do wojewo-
dy jako obszar dotknięty klęską suszy. 
Zrobiłem to jako pierwszy wójt w regio-
nie świętokrzyskim. Dzięki temu nasi rol-
nicy będą mogli skorzystać z programów 
pomocowych. Powołałem już komisje, 
które rozpoczęły pracę polegającą na 
szacowaniu szkód na polach naszych 
rolników. Czekamy tylko na to, co zapro-
ponuje rząd i w jaki sposób będą rekom-
pensowane straty rolników – mówi wójt 
Przemysław Łysak.

/AP/

Darmowe porady 
prawne dla 
mieszkańców
O tym, że za pomoc prawną trzeba za-

płacić i to nie mało, wiadomo od daw-
na. Mieszkańcy Gminy Górno będą jednak 
mieli możliwość uzyskania porady prawnika 
za darmo.

Bezpłatną poradę prawną będzie można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Górno w następujących 
terminach:

- 11 wrześnie (piątek) w godz. od 12 do 18,
- 15 września (wtorek) również w godzinach 

12-18 
- 18 września (piątek) w godz. od 12 do 18.
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać 

w powyższych terminach do Urzędu Gminy Gór-
no.

Porad udzielał będzie radca prawny z Kielc.
/AP/

Nasi przedsiębiorcy 
zakładają stowarzyszenie
Jak zdobyć pieniądze unijne 

na rozwój przedsiębiorstwa 
czy szkolenie pracowników? Na 
te i wiele innych pytań można 
było uzyskać odpowiedź podczas 
spotkania, które odbyło się 29 lip-
ca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie.

Na spotkanie przybyło kilkadzie-
siąt osób z terenu naszej gminy. 
Wśród nich byli ci, którzy firmy pro-
wadzą już od dawna oraz ludzie, 
którzy dopiero rozważają możliwość 
otworzenia własnej działalności go-
spodarczej.

Szkolenie poprowadzili: Anna 
Stelmach, Paweł Lulek oraz Izabe-
la Rabiej z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Kielcach, a także Magdale-
na Michalska z Powiatowego Urzę-

du Pracy w Kielcach.
Prelegenci przekazali naszym 

przedsiębiorcom wiedzę dotyczącą 
przekwalifikowania, wyjaśnili rów-
nież jakie są możliwości pozyskania 
pieniędzy na szkolenia dla pracow-
ników.

Podczas tego typu spotkania nie 
mogło także zabraknąć pytań o to, 
jak można sięgnąć po środki unijne 
na otwarcie lub unowocześnienie 
swojej firmy.

Przedsiębiorcy, których na spot-
kaniu było kilkudziesięciu, za na-
mową wójta Przemysława Łysaka 
umówili się na kolejne spotkanie 
- wstępnie zaplanowano je na 22 
września w GOK w godzinach 17-
18 celem założenia stowarzyszenia 
przedsiębiorców gminy Górno.
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W niedzielę 23 sierpnia mieszkań-
cy gminy Górno wzięli udział 

w corocznym Święcie Plonów, któ-
re odbyło się w Górnie. Dożynki roz-
poczęła uroczysta msza dziękczynna  
w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gór-
nie. Po Eucharystii, dożynkowy korowód 
z kunsztownie wyplecionymi wieńcami 
poszczególnych sołectw udał się na po-
bliskie boisko GKS.  

Starostowie dożynek: Teresa Filipczak 
z Krajna Drugiego i Stanisław Anioł z Lesz-
czyn przekazali wójtowi Przemysławowi 
Łysakowi chleb wypieczony z tegorocznych 
zbiorów. - Tradycja nakazuje, by się dzie-
lić chlebem. Chcę go dzielić sprawiedliwie. 
Chcę by go nikomu w gminie Górno i naszej 
ukochanej ojczyźnie nie zabrakło – powie-
dział wójt, po czym udał się wraz ze staro-
stami do zgromadzonych przed sceną czę-
stując ich chlebem. 

Na widowni nie zabrakło posłów. Przy-
byli: Halina Olendzka, Maria Zuba, Artur 
Gierada oraz Jan Cedzyński. Nie zabrakło 
Piotra Żołądka - członka Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Henryka Milca-
rza - radnego sejmiku wojewódzkiego, Jana 
Cedro, przewodniczącego Rady Powiatu 
Kieleckiego, radnych powiatowych: Grzego-
rza Ciepieli i Andrzeja Michalskiego. W do-
żynkach wzięli udział także dyrektor Robert 
Szwagierczak z ARR, wicedyrektor Wilhelm 
Wajda, wicedyrektor KRUS Jolanta Nowa-
kowska, wicedyrektor ARiMR Marian Hnat-
ko i Joanna Karwacka z ŚODR, kierownik 
poczty Maria Brzyśkiewicz oraz komendant 
policji w Daleszycach Marek Żmuda.

W trakcie imprezy zaprezentowali się 
także przedstawiciele dziesięciu sołectw, 
którzy ośpiewali swój wieniec dożynkowy. 
W tym roku prezentowały wieniec również 
dzieci z zespołu ludowego Górne Nutki. Kil-
kuosobowe jury po zakończeniu prezentacji 
wybrało najładniejszy wieniec dożynkowy 
należący do Woli Jachowej. 

Ważnym wydarzeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górnie było uroczyste 

przekazanie i poświęcenie ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego.

Przy uroczystym przekazaniu uczestni-
czył ks. Łukasz Zygmunt, kapelan Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach, proboszcz ks. Edward Kupis 
oraz Krzysztof Janicki komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
i Ireneusz Żak, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP RP.

Strażacy dla setek osób z widowni i ko-
lejki oglądających dali popis sprawności 
wozu, wywołując ogólne zadowolenie.

Na stadionie były również stoiska promo-
cyjno-informacyjne KRUS-u, WKU, Agencji 
Rynku Rolnego i Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego oraz Netcity.

 Dzieci miały nie lada atrakcje przygoto-
wane przez panią Ewę Lubacz i Teatr pod 
Jaworem. Dzieci mogły pomalować sobie 
twarze, uczestniczyć w interaktywnym te-
atrzyku czy podziwiać taniec na szczud-
łach. W czasie, gdy na scenie występo-
wały zespoły, najmłodsi mogli jeździć na 

karuzelach, skakać na trampolinie, zjeżdżać 
z kilkumetrowej dmuchanej zjeżdżalni czy 
jeździć konno. Dorośli z kolei delektowali 
się pysznymi potrawami z grilla. Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich częstowały gro-
chówką, a na kiełbaskę z grilla zapra-
szał Piotr Gil, naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Leszczynach. 

Bardzo ciepło został przy-
jęty gościnny występ zespołu 
z Górna z województwa pod-
karpackiego. Na koniec swoje-
go występu złożyli oni na ręce 
wójta Przemysława Łysaka chleb 
dożynkowy.

Na scenie prezentowały się KGW 
z gminy Górno oraz zespoły Ludowe, 
m.in. Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie, 
Zespół Śpiewaczy Górnianecki, Zespół 
NIWA czy Kapela z Kakonina. Nie zabrakło 
też młodych artystów, duetu Kasi Maleckiej 
i Magdy Kalety z Bęczkowa, którym akom-
paniamentowała Sandra Orkisz oraz Julii 
Waglewskiej z Radlina. 

Święto Plonów w Górnie

Starostowie dożynek Teresa Filipczak i Stanisław Anioł przekazują chleb wójtowi.

Jurorzy oceniają wieńce i wybierają ten najładniejszy.Górne Nutki niosą wieniec w korowodzie dożynkowym.
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Dla młodszej widowni zaprezentowały 
się dzieci z Punktu Przedszkolnego z Bęcz-
kowa w barwnym tańcu, a zaraz po nim za-
śpiewali Julia Pasek i Igor Pajda, zaprezen-
tował się też kabaret „Za Dychę” z Krajna 
i grupa taneczna Densing Star. Młodym ze-
społem kontynuującym tradycje śpiewacze  
Górnianecek  był zespół Górne Nutki.

W trakcie trwania festynu nie zabra-
kło konkursu rodzinnego, gdzie due-

ty rodzinne śpiewały swoje ulubio-
ne piosenki. Do tańca zaprosił 
nas pan Robert Grzesik razem 
z Mirosławem Selegą, a dysko-
tekę pod gwiazdami kontynuo-
wał zespół COVER z Krajna. 

W czasie trwania imprezy, 
przed boiskiem ustawiony był 

ambulans RCKiK, gdzie moż-
na było oddać krew. Chętnych nie 

brakowało, zarejestrowało się aż 113 
osób. Krew oddało 96 osób, uzyskując 

43,2 litra krwi (trzeci wynik na ponad 200 
akcji w województwie). Każdy oddający 
krew otrzymał koszulkę z logo RCKiK, cze-
kolady, sok i darmową wejściówkę do Par-
ku Rozrywki i Miniatur w Krajnie oraz wziął 
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 

(rowery, tablety, zestawy kibica, miksery, 
tostery, blendery, piłki, plecaki, książki). 
Po zakończeniu akcji, na scenie głównej 
zaproszone dzieci wylosowały kupony z na-
zwiskami zwycięzców nagród, które zostały 
wręczone przez wójta gminy Górno Przemy-
sława Łysaka, fundatora jednego z rowerów 
będących nagrodą główną. Kolejny rower 
został zakupiony przez Małgorzatę i Stani-
sława Parszewskich z Woli Jachowej. Table-
ty ufundował i wręczył właściciel firmy Net-
city - Przemysław Żelazny. Zestawy kibica 
i piłkę z autografami zawodników ufundował 
klub VIVE TAURON KIELCE, które wręczył 
przedstawiciel klubu Sebastian Kozubek.

Pozostałe atrakcyjne nagrody ufundowali:
- Zenon i Sebastian Dańda
- Zakład Kamieniarski - Anna i Dariusz 

Szczepańczyk 
- Usługi Transportowe - Wiesław Biało-

goński
- Kierownik ZUK Górno - Marek Kitliński
- Firma Duet Delikatesy Centrum
- Piotr Mikołajczyk
- Pracownice ZUK Górno
- Hydrobud Krzysiek Sp.j. Kielce
- DNCK Ubezpieczenia - Sylwester Zieliński
- Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli.

Za pomoc w organizacji akcji gorąco 
dziękujemy radnemu powiatowemu Grze-
gorzowi Ciepieli, radnemu gminy Górno 
Grzegorzowi Sobierajowi, członkom SPGG: 
Dariuszowi Wzorkowi, Krzysztofowi Mańce, 
Sylwestrowi Zielińskiemu.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi 
RCKiK, ekipie wyjazdowej oraz sponsorom, 
dzięki którym udało się uatrakcyjnić tego-
roczną zbiórkę. Przede wszystkim dzięku-
jemy zaś wszystkim oddającym krew za ich 
ofiarność. 

Wójt Przemysław Łysak i Gminny Ośro-
dek Kultury w Górnie dziękują za pomoc 
w przygotowaniu tegorocznych dożynek, a 
wsparcia udzielili:

- Sebastian Ozga - systemy aluminiowe 
ABIK

- Anna i Dariusz Szczepańczyk
- Monika i Grzegorz  Sobieraj
- Janusz Bednarz
- Piekarnia Skorzeszyce Łukasz i Konrad 

Armata
- Zofia i Aleksander Harabin
- Marzena Jamrożek
- Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno
- Mariusz Kisiel.

W czasie dożynek strażacy z Górna odebrali nowy wóz gaśniczy.Ci, którzy oddali krew, mogli wygrać rower lub jedną z 46 nagród.

W czasie dożynek oddaliśmy ponad 43 litry krwi. Wszyscy na dożynkach bawili się znakomicie. 
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Ponad półkilometrowy odcinek 
asfaltowej drogi za cmentarzem 

w Bęczkowie powstał w mijającym 
miesiącu. Przy okazji wykonany zo-
stał parking obok nekropolii.

Przebudowa drogi gminnej Bęczków 
Komorniki do Młyna (droga od cmenta-
rza w dół) rozpoczęła się na przełomie 
lipca i sierpnia, a zakończyła się w ostat-
nich dniach wakacji.

Ułożono 450 metrów asfaltowej na-
wierzchni oraz wykonano sto metrów 
drogi tłuczniowej.

Przy okazji wykonany został parking 
przy cmentarzu oraz utwardzono kru-
szywem teren wzdłuż drogi na długości 
ogrodzenia kościelnego.

- Chodzi o to, by samochody w tym 
miejscu mogły się swobodnie mijać - 
mówi Łukasz Papis z Urzędu Gminy 
Górno.

Inwestycja kosztowała 190 tys. zł 
z czego 80 procent pozyskaliśmy z Mi-
nisterstwa Administracji i Cyfryzacji 
w ramach funduszy na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych.

Wkrótce rozpoczną się remonty kolej-

nych dróg. W lipcu na wniosek wójta mi-
nisterstwo przyznało naszej gminie 125 
tys. zł na remont drogi Bęczków Niwy 
oraz Bęczków Górka.

Przetargi już zostały rozstrzygnię-
te. Zakres robót obejmuje odbudowę 
i odmulenie rowów, w tym odbudowę 

rowów z koryt betonowych, odbudowę 
nawierzchni asfaltowych na wybranych 
odcinkach, uzupełnienie poboczy, od-
budowę wybranych przez komisję prze-
pustów, budowę barier ochronnych na 
zakręcie na drodze z Krajna do Bęcz-
kowa. 

6

Nowy asfalt w Bęczkowie

7 września rozpocznie się kolejna 
tura pomocy potrzebującym miesz-

kańcom gminy Górno. Akcją objętych jest 
ponad 800 rodzin.

Akcję organizują: Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno, gmi-
na Górno oraz Bank Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

W gminie Górno rozpoczęła się realiza-
cja Podprogramu 2015 w ramach  Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym.

Celem programu jest pomoc w formie 
żywności dla osób najbardziej potrzebują-
cych z terenu gminy Górno, która częściowo 
uzupełni niedobory żywnościowe wynikające  
z ograniczeń finansowych. Trwające od 
czerwca działania możliwe są dzięki  
Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Radlina 
i gminy Górno, które pozyskało możliwość 
dystrybucji artykułów żywnościowych po-
zyskanych z Kieleckiego Banku Żywności. 
Odpowiednie warunki sanitarne do prze-
chowywania i wydawania żywności zostały 
zapewnione przez wójta gminy Górno, który 
udostępnił pomieszczenie w nowo funkcjonu-
jącym budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Górnie. Całość zorganizowanych działań 
odbywa się przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnie, 
który m.in. kwalifikuje odbiorców programu 
poprzez wydanie skierowania do odbioru 

żywności. Pomoc kierowana jest do osób i ro-
dzin, które z powodu trudnej sytuacji finanso-
wej oraz życiowej nie są w stanie zapewnić 
odpowiednich warunków żywieniowych. Są 
to osoby spełniające kryteria określone w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej, których do-
chód nie przekracza 150% kryterium do-
chodowego uprawniającego do korzystania  
z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby 
w rodzinie.

W ramach Podprogramu 2015 wsparciem 
zostało objętych 800 osób. W dystrybuowa-
nych cyklicznie paczkach żywnościowych 
osoby otrzymują artykuły pierwszej potrzeby 
w każdym gospodarstwie domowym. Do-

tychczas rodziny otrzymały produkty typu: 
mielonkę wieprzową, makaron świderki, ryż 
biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydzia-
ne, mleko UHT, ser żółty, koncentrat pomi-
dorowy, dżem truskawkowy, klopsiki w sosie 
własnym, cukier biały oraz olej rzepakowy. 

Akcję zainicjował wójt Przemysław Łysak, 
który stwierdza:

- Biorący muszą spełniać sprawdzane 
kryteria dochodowe. Szacuje się, że jedna 
paczka wystarczy dla czteroosobowej rodzi-
ny na trzy tygodnie pełnowartościowego wy-
żywienia. Paczek nie odbiera kto zechce, jak 
w innych akcjach i kto pierwszy, ten zabiera 
lepsze produkty, bo wszyscy dostają jedna-
kowe paczki - podkreśla wójt Łysak.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

Nowy asfalt na drodze w Bęczkowie.

Podczas przygotowywania paczek żywnościowych dla mieszkańców gminy Górno.
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21 sierpnia w czasie Mszy Świętej 
przy udziale ks. Kordiana Dudy 

i ks. Jana Wojtyny, kleryków pocho-
dzących z parafii Leszczyny oraz wójta 
i licznie zebranych wiernych, odbyło się 
pożegnanie księdza wikariusza Toma-
sza Kubickiego po dwóch latach posłu-
gi kapłańskiej w parafii Leszczyny.

Parafianie dziękowali za wszystko, 
za trud i ciężką pracę, za to, że przede 
wszystkim był wśród ludzi i dla ludzi, za 
uśmiech, poczucie humoru, za wspól-
ne liczne pielgrzymki, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem i dużą 
liczbą uczestników (w tym dzieci i mło-
dzieży), wyróżniając tym samym tutejszą 
parafię, wspólne wyjazdy z młodzieżą, 
piękne spektakle teatralne, wzniosłe ka-
zania, modlitwę, okazane serce i pomoc, 
za stworzenie ogromnej grupy dzieci pod 
„niedzielnym” ołtarzem oraz zbliżenie 
wielu ludzi do Boga i Kościoła.

Ksiądz Tomasz reaktywował Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży, któ-
re działa przy parafii w Leszczynach, 
a ostatnio zorganizował dla jego człon-
ków wycieczkę do Rzymu.

- To wspaniały ksiądz i człowiek. 
Wiele zrobił dla ludzi i dla młodzieży 
w naszej miejscowości. Wszyscy go lu-
bili i cenili - mówi Jerzy Snopek, dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Leszczynach. 
W pożegnalnej mszy księdza Toma-

sza wziął udział wójt gminy Górno Prze-
mysław Łysak, który wspólnie z miesz-
kańcami Leszczyn dziękował kapłanowi 
za jego posługę.

Ksiądz Tomasz Kubicki będzie teraz 
pracował w Proszowicach. By nie zapo-

mniał o Leszczynach, dostał obraz koś-
cioła pw. Świętego Jacka, zaś o całym 
regionie przypominać mu będzie z pew-
nością książka o legendach świętokrzy-
skich.

Wszystko to jednak nic, bowiem ofia-
rowujemy mu coś cenniejszego - naszą 
pamięć i modlitwę. Szczęść Boże.

Od początku wakacji Gminny Ośrodek Kultury 
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne 

wakacje”, której celem jest zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, mło-
dzież i dorosłych.

12 sierpnia dzieci z naszej gminy uczestniczyły w spotka-
niu prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy i KRUS, 
które odbyły się w GOK-u w Górnie. Zaś 20 sierpnia do Kraj-
na- Parceli przybył funkcjonariusz ruchu drogowego. Pod-
czas spotkań omówione zostały zasady bezpieczeństwa, 
przeprowadzone konkursy z nagrodami, został wyemitowany 
film „Rodzina Porażków”- pokazujący unikać zagrożeń w pra-
cy na roli.

- Dzięki takim spotkaniom możemy uświadomić dzieci i po-
kazać jak ważne jest bezpieczeństwo i nasze zdrowie - stwier-
dzają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.

Dziękujemy księże Tomaszu

Ksiądz Tomasz Kubicki podczas pożegnalnej mszy w kościele w Leszczynach.

Górnianecki w Bukowinie Tatrzańskiej.

Sukces Górnianecek
W dniach 13-15 sierpnia 2015 r. w Bukowinie Ta-

trzańskiej odbył się Festiwal Folkloru Polskiego 
– „Sabałowe Bajania”, podczas którego 149 artystów za-
prezentowało swą twórczość w różnych kategoriach regu-
laminowych.

Komisja w składzie: mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzy-
kolog, dr Artur Czesak – językoznawca, mgr Benedykt Kafel 
– etnograf, mgr Dorota Majerczyk – etnolog, dr hab. Stanisław 
Węglarz – antropolog kulturowy, po przesłuchaniu i gruntownej 
ocenie przyznała dla zespołu Górnianecki z gminy Górno III 
miejsce.  Jest to wielki sukces, bowiem panie zmagały się z 38 
wykonawcami z województw: małopolskiego, podkarpackiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, 
kujawsko-pomorskiego oraz ze Słowacji.

Bezpieczne wakacje
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IV Gminny Turniej Siatkówki Plażo-
wej Ludowych Zespołów Spor-

towych odbył się w Bęczkowie. 
W turnieju uczestniczyło 6 zespołów 

męskich: trzy drużyny z Bęczkowa, druży-
na z Krajna, Radlina i Górna. Niestety po 
raz pierwszy nie mieliśmy drużyny kobiet, 
a we wcześniejszych latach były co naj-
mniej trzy zespoły.

Uczestników drogą losowania podzielo-
no na dwie grupy, gdzie mecze rozgrywa-
no systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Dwie najlepsze drużyny 
walczyły na „krzyż” w półfinałach. W finale 
B spotkały się drużyny: Bęczków II i Bęcz-
ków III, a finale A: Radlin i Bęczków I. 
Wszystkie mecze były bardzo emocjonu-
jące, a o zwycięstwie w wielu spotkaniach 
decydował tie-break (decydujący set do 15 
pkt). Mecze sędziowali: Waldemar Moż-
dżonek, Ryszard Kaleta, Piotr Gil. Sędzią 
punktowym była Iwona Kwiecień, której 
pomagali: Piotr Możdżonek i Krzysztof Ka-
leta. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę 
medyczną w osobie pielęgniarki Heleny 
Anioł. Ponieważ było wyjątkowo gorąco, 
bardzo przydała się woda mineralna za-
pewniona przez organizatora.

I miejsce zajęła drużyna z Bęczkowa 
I w składzie: Ryszard Kaleta, Damian Ma-

tuszewski, Karol Karpeta.
II miejsce – Radlin: Wojciech Pedrycz, 

Bartek Mochocki, Marcin Chaba, Daniel 
Skrzyniarz.

III miejsce – Bęczków II: Adrian Pe-
drycz, Piotr Kropisz, Karol Boćkowski. 

Po zakończonym turnieju Piotr Gil - 
przewodniczący GZ LZS w Górnie wraz 
z Waldemarem Możdżonkiem wręczyli 
dla najlepszych drużyn medale oraz piłki 
siatkowe. Piotr Gil podziękował uczest-
nikom za walkę na boisku, sędziom za 
dobre sędziowanie, obsłudze medycznej 
oraz wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do 
przeprowadzenia tych 
zawodów: Radzie 
Gminy za fundusze, 
dyr. szkoły E. Kaspe-
rek za udostępnienie 
boiska, osobom przy-
gotowującym boisko 
do gry. 

Wyniki spotkań:
I grupa:
Bęczków I – Gór-

no 2:0
Górno – Radlin 1:2
Bęczków I – 

Radlin 0:2

II grupa:
Bęczków II – Krajno 2:0
Bęczków III – Krajno 2:0
Bęczków II – Bęczków III 1:2
Półfinały:
Radlin – Bęczków II 2:0
Bęczków I – Bęczków III 2:0

Finał A (o I miejsce): 
Bęczków I – Radlin 2:1

Finał B (o III miejsce): 
Bęczków II – Bęczków III 2:1

Absolwenci Szkoły Podsta-
wowej w Bęczkowie spotkali 

się, by po 50. latach od zakończenia 
edukacji powspominać szkolne cza-
sy.

Wszyscy ukończyli szkołę w 1965 
roku. Świętowanie jubileuszu rozpo-
częli uroczystą mszą świętą w koście-
le w Bęczkowie, którą odprawił ksiądz 
proboszcz Stanisław Zieliński. Następ-
nie absolwenci udali się do restauracji 
Biały Kruk w Górnie, gdzie zjedli obiad 
i złożyli sobie życzenia, wznosząc toast 
lampką szampana. Do tańca przygry-
wał Władysław Pedrycz z Bęczkowa.

Zjazd, w którym wziął udział także 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno,  
stał się okazją do wspomnień i dysku-
sji o tym, jak w ciągu ostatnich 50 lat 
zmienił się Bęczków, nasz kraj i cały 
świat.

W zjeździe absolwentów wzięli 
udział: nauczycielki Maria Bednarczyk 
i Zofia Cichońska oraz: Danuta Szlufik, 
Stanisława Wrona, Teresa Głazowska, 
Irena Waldon, Janina Gil, Irena Kaleta, 
Janina Bąk, Teresa Gołuch, Henryka 
Zapała, Janina Gawrońska, Zofia Wal-
don, Marian Ciesielski, Jan Gała, Maria 
i Tadeusz Kmieciowie, Teresa i Andrzej 
Kiczorowie, Maria i Jan Kaletowie. 

50 lat po skończeniu szkoły

Gminny Turniej Siatkówki Plażowej

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów turnieju.


