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GŁOS GÓRNA

Z Woli  
Jachowej 
do pałacu
To było niesamowite przeżycie 

być gościem w Pałacu Prezy-
denckim i rozmawiać twarzą w twarz 
z żoną głowy państwa - mówią panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Ja-
chowej.

Wyjazd do stolicy i spotkanie z Pierw-
szą Damą Rzeczpospolitej były nagrodą 
za zajęcie III miejsca w plebiscycie na 
najprężniej działające Koło Gospodyń 
Wiejskich w województwie.

Julia Pawińska, uczennica V kla-
sy Szkoły Podstawowej w Sko-

rzeszycach będzie reprezentowała 
naszą gminę w wojewódzkim konkur-
sie języka angielskiego.

- Jest jedyną uczennicą w gminie, 
która dostała się do tego etapu kon-
kursu - mówi Lidia Rafalska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Skorzeszycach. 

– Julia Pawińska podczas kwalifikacji 
uzyskała wynik na poziomie 80% punk-
tów. Julia z dużym zaangażowaniem 
przygotowywała się do konkursu pod 
kierunkiem nauczycielki j. angielskiego 
pani Magdaleny Jaśkowskiej.

Julia w etapie 
wojewódzkim

Czytaj na stronie 3

Naucz się 
niemieckiego
Bezpłatny kurs języka niemiec-

kiego organizuje biblioteka  
w Radlinie. Właśnie ruszyły zapisy.

Każdy kto chciałby nauczyć się języ-
ka naszych zachodnich sąsiadów i nie 
wydać na ten cel ani złotówki ma taką 
szansę. Kurs niemieckiego organizuje 
biblioteka w Radlinie. Chcemy stworzyć 
dwie grupy. Jedną dla dzieci i jedną dla 
dorosłych. Zajęcia odbywały się będą 
dwa razy w tygodniu i będą bezpłatne. 
Chętni mogą się zgłaszać osobiście 
lub dzwoniąc pod nr tel. 41-333-50-05 
- mówi Jolanta Krzysiek, kustosz radliń-
skiej biblioteki.

Lekcje konstruowania robotów, 
dwudniowy biwak matematycz-

ny z noclegiem w szkole, wyjazdy na 
basen. To tylko część atrakcji przygo-
towanych z okazji ferii dla uczniów.

Sprawdziliśmy na co mogą liczyć 
osoby, które nie wyjeżdżają na zimowy 
wypoczynek. Oferta naszych szkół i in-
nych instytucji jest bardzo bogata. 

Czytaj na stronie 3

Ferie bez nudy 
Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowano dla dzieci i młodzieży,  
która nie wyjeżdża na zimowy wypoczynek międzysemestralny

Hitem poprzednich ferii były zajęcia w szkole w Górnie, podczas których ucznio-
wie budowali roboty. W tym roku taką atrakcję będą mieli uczniowie z Bęczkowa.

Piłeś? Nie jedź!
Alkohol i samochód to zabójcza 

mieszanka. Piłeś? Nie wsiadaj 
za kierownicę! - apelują policjanci. 

Co rusz media bombardują nas tra-
gicznymi doniesieniami o wypadkach 
spowodowanych przez pijanych kierow-
ców. - Niestety skala problemu podobnie 
jak w całej Polsce także w gminie Gór-
no jest wysoka. Apeluję do kierowców, 
by nie wsiadali za kierownicę po wypiciu 
alkoholu. Skutki jazdy „na podwójnym 
gazie” bywają tragiczne - mówi Marek 
Żmuda, szef Komisariatu Policji w Dale-
szycach. Julia Pawińska.
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CO ROBIĆ Z POPIOŁEM?
- Co mam robić z popiołem z pieca? Wiadomo, że zimą 

trzeba ogrzewać dom i powstaje go sporo. Słyszałam, że nie 
możemy go wysypywać do kosza na zmieszane odpady. Co 
więc mamy z nim robić - pyta mieszkanka Bęczkowa, która 
zadzwoniła do nas w styczniu.

Wyjaśniamy, że informację na temat tego co robić z po-
piołem można znaleźć między innymi na stronie internetowej 
urzędu gminy: www.gorno.pl

„Urząd Gminy w Górnie informuje, że zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013 roku, powstają-
ce w gospodarstwach domowych odpady takie jak popiół (od 
listopada do kwietnia) mieszkańcy gminy samodzielnie do-
starczają do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów  
w Cedzynie - przy oczyszczalni ścieków”.

Urzędnicy przypominają, że wysypywanie popiołu w miej-
sca nieprzeznaczone do tego jest zabronione.

WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY
W tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane  

w 2004 roku. Podobnie jak dokumenty tożsamości wydane 
osobom niepełnoletnim, które otrzymały go w 2009 roku.

Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na 
okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób, które 
nie ukończyły 18 lat, ważne są przez 5 lat od daty wydania. 
Na czas nieoznaczony dowód wydawany jest osobie, która 
ukończyła 65 lat, o ile osoba ta zwróciła się o wyrobienie do-
kumentu z takim terminem.

Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić 
samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny, jest 
określona pod informacją o numerze dowodu, na awersie  
w prawym dolnym rogu. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć 
osobiście w urzędzie gminy. Od 1 stycznia 2010 roku dowody 
osobiste wydawane są nieodpłatnie.

TWORZĄ STRATEGIĘ ROZWOJU

Rozpoczęły się prace przy tworzeniu Strategii Rozwoju 
Gminy Górno. Przygotują ją naukowcy ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Pierwsze spotkanie z dr. Markiem 
Chrzanowskim odbyło się 27 stycznia w Urzędzie Gminy  
w Górnie. Wzięli w nim udział między innymi dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele placówek kultury, stowarzyszeń i róż-
nego rodzaju organizacji działających na terenie gminy.

- Tworzenie strategii zaczniemy od rozesłania ankiet do 
mieszkańców, na podstawie których zbierzemy informacje 
jakie są potrzeby ludności, czy problemy i poszukamy roz-
wiązań - mówił dr Chrzanowski z SGH w Warszawie. 

- Strategia Rozwoju Gminy powstaje w ramach pro-
gramu unijnego. Za opracowanie takiego dokumen-
tu trzeba zapłacić 30 tys. złotych. My nie wydamy  
na niego złotówki. Zapłaci za to Unia - podkreślał wójt Łysak.

Szansa na...
13 milionów

Prezydent Kielc oraz burmistrzowie i wójtowie gmin 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali Po-

rozumienie w sprawie zasad współpracy przy programo-
waniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
współfinansowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy sposób 
współpracy samorządów. Dzięki niemu mogą realizować 
wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do na-
szej gminy ma trafić około 13 milionów złotych. Za te pieniądze 
może powstać np: kompleksowe zagospodarowanie terenu 
przy zalewie w Cedzynie, ścieżki rowerowe, czy przystanki au-
tobusowe itp. 

By sięgnąć po te pieniądze musimy mieć na wkład własny 
kwotę około 2 milionów złotych. 

Umowa podpisana między władzami dwunastu samorządów 
to początek szeroko zakrojonych planów współpracy między 
gminami oraz realizacja pomysłu prezydenta Kielc Wojciecha 
Lubawskiego na stworzenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonal-
nego, który obejmie: Kielce, Górno, Chęciny, Chmielnik, Da-
leszyce, Gminę, Masłów, Miedzianą Górę, Morawicę, Pieko-
szów, Sitkówkę - Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk. 

Chwilę po podpisaniu umowy w kieleckim magistracie.
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W ferie dzieci nie będą się nudzić
Lekcje konstruowania robotów, 

dwudniowy biwak matematyczny 
z noclegiem w szkole, wyjazdy na ba-
sen. To tylko część atrakcji przygoto-
wanych z okazji ferii dla uczniów.

BĘCZKÓW
Zajęcia w Zespole Szkół w Bęczko-

wie będą się odbywały przez całe ferie 
od godziny 9 do 12. - W pierwszym tygo-
dniu zaplanowano m.in. wyjazd na basen 
oraz kulig. Będą też zajęcia sportowe, 
artystyczne, informatyczne z elementami 
robotyki, podczas których będzie można 
zbudować własnego robota - mówi Elżbie-
ta Kasperek, dyrektor placówki. Na zakoń-
czenie ferii odbędzie bal karnawałowo-
-walentynkowy.

CEDZYNA
Zajęcie będą codziennie przez całe 

ferie od godz. 9 do 13. Codziennie czyn-
ne będą pracownia komputerowa i hala 
sportowa. - Planujemy wyjście do kina, 
warsztaty wokalne, plastyczne, muzycz-
no-ruchowe i taneczne, będzie ortografia 
na wesoło, a przy sprzyjającej pogodzie 
wyjście na sanki – mówi Ewa Krajcarz, 
dyrektor szkoły w Cedzynie.

GÓRNO
Nie lada atrakcje na czas ferii szyku-

ją dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół 
w Górnie. W pierwszym tygodniu peda-
godzy czekają na uczniów podstawówki. 
- Będzie bal karnawałowy, zajęcia spor-
towe, ognisko – wymienia Hanna Pióro, 

zastępca dyrektora ZS w Górnie.
W drugim tygodniu szkoła będzie do 

dyspozycji gimnazjalistów. - Będą zaję-
cia sportowe z ogniskiem, pieczeniem 
kiełbasek, szykujemy także biwak ma-
tematyczny w szkole, biwak dwudniowy 
z noclegiem, ale to nie wszystko – mówi 
tajemniczo dyrektor Stanisław Niestój. 
Szczegółowy plan zajęć będzie wywie-
szony w szkole i zamieszczony na stronie 
internetowej placówki.

KRAJNO
Szkoła jest do dyspozycji uczniów  

w pierwszym tygodniu ferii. - Będzie ha-
lowy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół 
podstawowych, zajęcia sportowe, arty-
styczne, plastyczne – zapowiada Agniesz-
ka Bujak, wicedyrektor szkoły. 

LESZCZYNY
Zajęcia w pierwszy tydzień ferii co-

dziennie od godz. 9. Będą wyjścia na ba-
sen, spotkania sportowe, przygotowania 
do konkursu „Mądry dzieciak”, gry i zaba-
wy oraz zajęcia plastyczne.

RADLIN
Zajęcia będą się odbywały w wybrane 

dni ferii. - Nie zabraknie gier i zabaw ru-
chowych, zorganizujemy zajęcia plastycz-
ne, w czasie których uczniowie będą mogli 
wykonywać rzeźby z masy solnej. Planu-
jemy także zajęcia integracyjne dla na-
szych uczniów z gimnazjalistami z Górna. 
Działać będzie także koło przyrodnicze 
– mówi Krzysztof Kołtun, dyrektor szkoły  

w Radlinie. Biblioteka w Radlinie zaprasza 
z kolei na zajęcia praktyczno-plastyczne.

SKORZESZYCE
Sporo atrakcji dla uczniów przygotowali 

nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sko-
rzeszycach. Przez wszystkie dni robocze 
w czasie zimowego wypoczynku placów-
ka będzie czynna w godzinach od 9 do 13.  
W tym czasie chętni będą mogli wziąć 
udział w zajęciach sportowych, języko-
wych czy muzycznych. Będą także „Spo-
tkania biblijne”, „Eksperymenty przyrodni-
cze”, zajęcia plastyczne, a na zakończenie 
ferii w szkole odbędzie się projekcja filmu 
pod tytułem „Romeo i Julia”.

WOLA JACHOWA
W Zespole Szkół w Woli Jachowej za-

jęcia będą się odbywały w pierwszym 
tygodniu ferii. - Opiekunowie będą cze-
kali na uczniów codziennie od godziny 
8. Osoby, które pojawią się w tym czasie  
w placówce będą mogły wziąć udział  
w zajęciach sportowych, teatralnych oraz 
rozwijających zainteresowania. Nie za-
braknie oczywiście zabaw i zajęć rucho-
wych dla najmłodszych.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przez całe ferie w dni robocze od 10 do 

18 zajęcia w GOK. Będą do dyspozycji: 
sala gier, będą warsztaty artystyczne, pla-
styczne, techniczne, muzyczne, taneczne, 
gry, konkursy, turnieje, a na zakończenie 
ferii bal walentynkowy. Odbywać się będą 
także projekcje bajek.

Z wizytą u prezydentowej
To było niesamowite przeżycie 

być gościem w Pałacu Prezy-
denckim i rozmawiać twarzą w twarz 
z żoną głowy państwa - mówią panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Ja-
chowej.

Wyjazd do stolicy i spotkanie z Pierw-
szą Damą Rzeczpospolitej były nagrodą 
za zajęcie III miejsca w plebiscycie na 
najprężniej działające Koło Gospodyń 
Wiejskich w województwie.

Przypomnijmy; w październiku pa-
nie z Woli Jachowej zostały nomi-
nowane do konkursu na najprężniej 
działające koło gospodyń wiejskich  
w województwie świętokrzyskim orga-
nizowanym przez „Echo Dnia”. Zajęły  
w nim trzecie miejsce w województwie. 
W nagrodę zostały zaproszone przez 
posłankę Marzenę Okłę-Drewnowicz do 
Pałacu Prezydenckiego na spotkanie  
z Anną Komorowską, małżonką prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

17 stycznia członkinie Koła Gospo-
dyń w Woli Jachowej w towarzystwie 
wójta Przemysława Łysaka, radnego 
Grzegorza Skiby oraz szefowej Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Górnie Joanny 
Winiarskiej gościli w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie. Podczas wizyty pa-
nie odbyły uroczyste spotkanie z Pierw-
szą Damą  Rzeczpospolitej Polskiej 

- Anną Komorowską. Po wręczeniu 
upominków oraz poczęstunku zebrani  
udali się na zwiedzanie pałacu. - To było 
niesamowite przeżycie - mówią zgodnie 
panie z Woli Jachowej.

Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim.
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Bęczkowianki
w Polsacie
Po raz kolejny Zespół Pieśni  

i Tańca Bęczkowianie można 
było zobaczyć w telewizji. Tym ra-
zem na antenie Polsatu.

O tym, że Bęczkowianki zdobywa- 
ją coraz większą popularność infor-
mowaliśmy w poprzednich numerach. 
Wszystko zaczęło się od ich występu 
w teledysku Kabaretu Skeczów Męczą-
cych. Gdy tylko powstał klip, panie z ze-
społu Bęczkowianie zostały poproszone, 
by wystąpić na żywo wraz z Kabaretem 
Skeczów Męczących podczas Sabatu 
Czarownic IV w amfiteatrze na kieleckiej 
Kadzielni. Tym samym zobaczyła je kil-
kutysięczna widownia amfiteatru i kilka 
milionów telewidzów. Pod koniec stycz-
nia Bęczkowianki można było zobaczyć  
w Polsacie w programie, który powstał  
z okazji 10. rocznicy istnienia kieleckie-
go Kabaretu Skeczów Męczących. 

Noworoczna pomoc

Dorota Kwiatek, p.o. kierownika GOPS podczas wydawania paczek. 

HARMONOGRAM
WYWOZU

Krajno Cedzyna
Radlin,
Górno

Osiedle

Wola
Jachowa,
Skorzesz

yce

Górno

Bęczków,
Podmąchoc

ice
Leszczyny

MIESIĄC Odpady segregowane i komunalne

Styczeń
10

(piątek)
14

(wtorek)
21 (wtorek) 3 (piątek)

22
(środa)

8 (środa)

Luty
5

(środa)
11

(wtorek)
18 (wtorek) 7 (piątek

19
(środa)

4 (wtorek)

Marzec
5

(środa)
11

(wtorek)
18 (wtorek) 7 (piątek)

19
(środa)

4 (wtorek)

Kwiecień
9

(środa)
15

(wtorek)
22 (wtorek) 4 (piątek)

23
(środa)

8 (wtorek)

Maj
7

(środa)
13

(wtorek)
20 (wtorek) 9 (piątek)

21
(środa)

6 (wtorek)

Czerwiec
4

(środa)
10

(wtorek)
17 (wtorek) 6 (piątek)

18
(środa)

3 (wtorek)

Lipiec
9

(środa)
15

(wtorek)
22 (wtorek) 4 (piątek)

23
(środa)

8 (wtorek)

Sierpień
6

(środa)
12

(wtorek)
19 (wtorek) 1 (piątek)

20
(środa)

5 (wtorek)

Wrzesień
10

(środa)
16

(wtorek)
22

(poniedziałek)
5 (piątek)

23
(środa)

9 (wtorek)

Październik
8

(środa)
14

(wtorek)
21 (wtorek) 3 (piątek)

22
(środa)

7 (wtorek)

Listopad
5

(środa)
14

(piątek)
18 (wtorek) 7 (piątek)

19
(środa)

4 (wtorek)

Grudzień
10

(środa)
16

(wtorek)
22

(poniedziałek)
5 (piątek)

23
(wtorek

9 (wtorek)

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI W 2014 ROKU

75 paczek żywnościowych tra-
fiło tuż po Nowym Roku do 

najbardziej potrzebujących rodzin  
z naszej gminy. 

Paczki, z których każda zawie-
rała produkty żywnościowe warto-

ści 227 złotych, przygotował Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Górnie w ramach programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania”. 
– mówi Dorota Kwiatek, pełniąca obo-
wiązki kierownika GOPS w Górnie.

Nowy chodnik 
przy szkole

Nowy chodnik wiodący od drogi 
przez wieś do szkoły w Lesz-

czynach został otwarty w połowie 
stycznia. 

Wójt Przemysław Łysak przecinał bia-
ło-czerwoną wstęgę w stroju szlachcica. 
Dlaczego nie w garniturze?

Chwilę później występował bowiem 
w jasełkach, które panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Leszczynach wysta-
wiły dla seniorów z okazji ich święta.  
W spektaklu wójt grał gospodarza. 

Wraz z wójtem wstęgę przecinali: wi-
cemarszałek województwa Jan Maćko-
wiak, starosta Zdzisław Wrzałka, dyrek-
tor szkoły w Leszczynach Jerzy Snopek 
i radny z Leszczyn Stanisław Anioł.
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Małżonkowie na medal
25 par małżeńskich z naszej 

gminy świętuje w tym roku 
jubileusz 50- i 60-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego. 

Z tej okazji przygotowano dla nich 
nie lada niespodziankę. Jubilatów za-
proszono najpierw do kościoła w Kraj-
nie, gdzie uczestniczyli we mszy świętej  
w ich intencji. Następnie w Domu Kultu-
ry w Krajnie rozpoczęła się uroczystość 
odznaczenia jubilatów medalami „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” nadanymi 
przez prezydenta Polski Bronisława Ko-
morowskiego. 

Jubilaci świętujący 60-lecie małżeń-
stwa otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i grawertony. Nagrody i odznaczenia 
wręczył wójt Przemysław Łysak. Gratu-
lacje złożył im między innymi starosta 
Zdzisław Wrzałka i były poseł Stanisław 
Szyszkowski.

Piękne wiersze okolicznościowe dla 
jubilatów odczytali Teresa Filipczak  
z Koła Gospodyń Wiejskich w Krajnie i 
Bronisław Skowroński z zespołu Bęcz-
kowianie, który znalazł się w gronie ob-
chodzących rocznicę 50-lecia małżeń-
stwa.

Po części oficjalnej panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Krajnie zaprosiły ju-
bilatów na poczęstunek, a Bęczkowianie 
dali dla nich koncert.

50 lecie małżeństwa świętowali: Zygmunt i Halina Czaja z Woli Jachowej, Adam 
i Urszula Jędrzejek z Leszczyn, Bronisław i Maria Skowrońscy z Bęczkowa, Józef 
i Helena Strząbała z Radlina, Marian i Janina Grzegolec z Górna-Parceli, Stefan  
i Zofia Cichońscy z Bęczkowa, Mieczysław i Janina Kaczmarczyk z  Radlina, 
Edward i Krystyna Cedro z Radlina, Józef i Zofia Nogalscy z Górna,  Władysław 
i Aniela Furmanek z Cedzyny, Mieczysław i Cecylia Hińcza z Radlina, Stanisław  
i Helena Mazurczak z Górna.

60-lecia małżeństwa świętowali: Genowefa i Józef Zawadzcy z Cedzyny, Anna  
i Bolesław Anioł z Krajna Pierwszego, Irena i Ludwik Szyszkowscy z Krajna Drugiego, 
Stanisława i Antoni Wosztyl z Radlina, Janina i Bolesław Kaleta z Krajna Drugiego, 
Marianna i Stefan Waldon z Krajna Pierwszego, Stanisława i Władysław Zych z Górna 
oraz Władysława i Zygmunt Sulej z Górna, Stanisława i Józef Bugajscy z Leszczyn, 
Zofia i Jan Kwaśniewscy z Radlina, Stanisława i Władysław Anioł z Leszczyn, Marian-
na i Wawrzyniec Tuz  z Woli Jachowej, Bronisława i Stefan Matuszewscy z Radlina.

Najstarsza w gminie50 lat biblioteki

Bronisławę Słoń w dniu setnych urodzin odwiedził wójt Górna.

Bronisława Słoń z Krajna Pierwszego 30 stycznia 
2014 roku skończyła sto lat. Z kwiatami, tortem  

i upominkiem odwiedziła ją z tej okazji delegacja z wójtem 
gminy Przemysławem Łysakiem na czele.

Jubilatka otrzymała od wójta kosz róż złożony ze stu kwiatów, 
tort oraz upominek. Włodarz gminy przywiózł i odczytał jubilatce 
listy gratulacyjne od premiera Tuska i wojewody Bożentyny Pałki-
-Koruby. Z okazji urodzin z życzeniami do pani Bronisławy przybyli 
także: Jolanta Nowakowska i Dorota Moralska z KRUS, z-ca kie-
rownika USC w Górnie Łucja Nowak, Joanna Winiarska, kierownik 
GOK w Górnie, radny Grzegorz Skiba i sołtys Cecylia Krawczyk.

Podczas uroczystości jubileuszowych w SP w Radlinie.

Biblioteka w Radlinie obchodziła w styczniu jubile-
usz 50-lecia istnienia.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Szkole Podsta-
wowej w Radlinie. W specjalnie przygotowanym na tę okazję 
spektaklu dzieci wcieliły się w rolę książek: baśni, encyklope-
dii, słowników.

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Radlinie została utworzo-
na 22 lipca 1963 roku. Początkowo mieściła się w prywatnym 
domu i miała kilkudziesięciu czytelników. Dziś jej księgozbiór 
rozrósł się do 15,5 tysiąca woluminów, które wypożyczają nie 
tylko mieszkańcy gminy Górno, ale także Daleszyc i Masłowa.
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Jasełkowy „boom”

Jasełka wystawili także najmłodsi mieszkańcy Radlin. Przy okazji tego występu swój debiut sceniczny miało KGW Radlin.

Jasełka w wykonaniu uczniów z Leszczyn. W jasełkach KGW Leszczyny wystąpił wójt Przemysław Łysak.

Jak co roku żywą szopkę wystawili uczniowie z Górna. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych odbył się w Skorzeszycach.

Tylu spektakli bożonarodzenio-
wych i spotkań, podczas któ-

rych śpiewano kolędy nie było w na-
szej gminie od dawna. 

Redakcja „Głosu Górna” co rusz do-
stawała w ciągu ostatniego miesiąca za-
proszenie na jasełka lub spotkania kolę-
dowe. Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsca w gazecie nie jesteśmy w stanie 
opisać wszystkich.

Tegoroczny „jasełkowy boom” ma po-
zytywny wydźwięk nie tylko w aspekcie 
podtrzymywania tradycji. Reprezentanci 

naszej gminy tryumfowali w niejednym 
konkursie.

Kolędnicy ze wsi Skorzeszyce zajęli 
drugie miejsce w Wojewódzkim Prze-
glądzie Zespołów Kolędniczych – Kielce 
2014. Górnianecki stanęły na podium 
XXI Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd 
i Pastorałek. Pierwsze miejsce zaję-
li uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Leszczynach w Przeglądzie Jasełek i 
Przedstawień Wigilijnych, który odbył się 
w Zespole Szkół Katolickich w Kielcach.

Mieliśmy też kilka debiutów. Pierw-

szy raz odbył się Gminny Przegląd Ze-
społów Kolędniczych w Skorzeszycach. 
Pierwszy publiczny występ miały panie 
z założonego niedawno Koła Gospodyń 
Wiejskich w Radlinie - śpiewały kolędy 
dla mieszkańców swojej miejscowości. 

Swój debiut aktorski miał też Prze-
mysław Łysak, wójt Górna, który wcielił 
się w postać gospodarza w jasełkach 
wystawianych z okazji dnia seniora 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Leszczynach.
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W sobotę, 16 listopada 2013 roku Zespół Śpiewaczy 
Górnianecki działający przy Kole Gospodyń Wiej-

skich w Górnie obchodził jubileusz 30-lecia powstania.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod we-

zwaniem św. Wawrzyńca w Górnie, a jej dalsza część odbyła 
się w Szkole Podstawowej w Górnie.

Zebranych gości w imieniu Górnianecek powitała kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury pani Joanna Winiarska. Następ-
nie głos zabrała pani Krystyna Mochocka mówiąc:  – Jeste-
śmy ze sobą jak w tym filmie – „Na dobre i na złe”. Stwierdzi-
ła również, że warto kontynuować ludowe tradycje ocalając 
je tym samym od zapomnienia. Następnie pani Krystyna po-
dziękowała wszystkim, którzy przez te lata wspierali zespół, 
strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie, którzy 
udostępniali im remizę na próby, dyrekcji szkoły, Jerzemu Gu-
mule z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, który otaczał 
przez lata zespół opieką artystyczną i konsultuje muzycznie.                                                                                                             
Jubilatki usłyszały mnóstwo serdecznych słów oraz otrzy-
mały moc gorących życzeń i prezentów, między innymi od 
Wójta gminy Górno Przemysława Łysaka, starosty Zdzisła-
wa Wrzałki, wicestarosty Zenona Janusa, proboszcza parafii 
św. Wawrzyńca ks. Edwarda Kupisa, posłanki Marzeny Okły-
-Drewnowicz, posła Lucjana Pietrzczyka, Prezesa Święto-
krzyskiego ZRKiOR Bogdana Żerniaka, Przewodniczącego 
Rady Gminy Górno Władysława Kowalczyka, radnych oraz 
sołtysów, dyrektor ZOZ w Górnie Alfredy Zawieruchy-Ru-
bak, kierownik GOK w Górnie Joanny Winiarskiej, byłego, 
wieloletniego prezesa Kółek Rolniczych w Radlinie Maria-
na Kwietnia, Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych 
z terenu gminy oraz od pozostałych licznie zebranych gości.                                                                                                                                           

 Po oficjalnej części przyszedł czas na poczęstunek, który  
przygotowały członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Ja-
chowej. 

W części artystycznej można było posłuchać oraz wspól-
nie zaśpiewać z Zespołem Pieśni i Tańca Bęczkowianie, 
który wraz ze śpiewem sprezentował Górnianeckom ape-
tyczny tort, z Zespołem Niwą, Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Leszczyn oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Krajna, któ-
re podczas jubileuszu miało na scenie swój wokalny debiut.                                                                                     
Zabawa na ludową nutę, gdyby mogła – trwałaby pewnie do 
białego rana, a miłym, wspólnym wspomnieniom nie było koń-
ca...      /JW/

Górnianecki mają 30 lat

Dla Górnianecek występują panie z KGW Leszczyny. Dla Górnianecek śpiewają panie z KGW w Krajnie.

Życzenia składają posłanka Okła-Drewnowicz i prezes Żerniak.

Życzenia Górnianeckom składa wójt Przemysław Łysak. Urodzinowy tort niesie radny powiatowy Ryszard Mańskus.
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26 osób w tym czternaście  
dziewcząt wstąpiło w szeregi 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gór-
nie. Podczas uroczystości 25 stycznia, 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa odznaczony został druh Jó-
zef Piotrowski.

W tym roku na spotkanie sprawozdaw-
cze z działalności Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Górnie przybyło znacznie więcej 
osób niż zwykle. Wszystko za sprawą 
blisko trzydziestu młodych ludzi, którzy 
złożyli przysięgę i wstąpili w szeregi jed-
nostki w ramach Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Wśród adeptów znalazło się 
12 chłopców i 14 dziewcząt.

NIEŁATWY ROK
Miłych akcentów podczas spotkania 

było więcej. Srebrnym Medalem za Za-
sługi dla Pożarnictwa odznaczony został 
strażak Józef Piotrowski.

Spotkanie stało się okazją do złożenia 
sprawozdania z działalności jednostki w 
2013 roku. Okazuje się, że druhowie mieli 
w nim pełne ręce roboty. Mówił o tym mię-
dzy innymi wójt Przemysław Łysak, który 
dziękował strażakom za ofiarną pracę na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

- To był trudny rok. Pamiętamy wszyscy 
długą zimę, zaraz potem ulewne deszcze, 
gradobicia, nawałnicę, która zrywała da-
chy w Radlinie. Później przyszła susza. 
Nic dziwnego, że gmina nasza została 
uznana za dotkniętą klęską żywiołową. 

Podczas tych wszystkich kataklizmów 
mogliśmy liczyć na strażaków z Górna, 
którzy nie szczędzili czasu i poświęcenia 
by nieść pomoc mieszkańcom gminy. Je-
stem z was dumny, dajecie dobry przykład 

młodemu pokoleniu. Nic więc dziwnego, 
że tak wiele osób wstąpiło dziś w szeregi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie - 
mówił Przemysław Łysak, wójt Górna.

LICZBY NIE KŁAMIĄ
Jak wynika ze sprawozdania zarządu 

OSP w Górnie druhowie z tej jednost-
ki wyjeżdżali do akcji w 2013 roku aż 99 
razy. Najczęściej do pożarów - 66 razy, 
zaś 33 razy usuwali miejscowe zagroże-
nia i skutki wypadków drogowych. - Naj-
więcej tego typu wyjazdów związanych 
było z anomaliami pogodowymi, które nie 
oszczędziły również naszej gminy - pod-
kreślał Stanisław Synowiec, szef jednostki 
OSP w Górnie.  W spotkaniu wzięli udział 
Robert Sabat zastępca komendanta miej-
skiego PSP w Kielcach i Ryszard Janu-
szek dyrektor Biura Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach.

Za mundurem idą sznurem

W poczet druhów jednostki OSP w Górnie przyjęto 26 osób w tym 14 dziewcząt.

Miło jest oglądać występy swoich wnuków, a świado-
mość, że występują dla nas sprawia, że robi się cieplej 

na sercu - mówiła wzruszona kobieta po akademii w Cedzynie.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Cedzynie przygotowali cykl występów.
W ciągu kilku dni programy artystyczne zobaczyło kilkaset babć 

i dziadków. Na scenie prezentowały się przedszkolaki ze wszyst-

kich grup wiekowych oraz uczniowie szkoły podstawowej klas I-III. 
O babciach i dziadkach pamiętali także uczniowie Zespołu 

Szkół w Bęczkowie. Najpierw uczniowie wystąpili dla swoich dziad-
ków. Później Zespół Pieśni i Tańca Bęczkowianie dał koncert dla 
uczniów. Na koniec wszyscy mogli spędzić miło czas przy poczę-
stunku. Wspaniałe przedstawienie dla babć i dziadków przygotowali 
także uczniowie ze Skorzeszyc.

Babcie i dziadkowie byli zachwyceni

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa Józefa Piotrowskiego odzna-
cza Ryszard Januszek.

Podczas Dnia Babci i Dziadka w szkole w Cedzynie.Podczas Dnia Babci i Dziadka w szkole w Skorzeszycach.


