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Była ruina, a jest
Mały Dom Kultury

Mały Dom Kultury powstał 
w Skorzeszycach została uro-

czyście otwarty i oddany do użytku 
25 stycznia tego roku. Powstał mię-
dzy szkołą a kościołem w miejscu, 
gdzie do niedawna stał rozpadający 
się budynek gospodarczy.

Koszt to 1,1 mln zł. Gmina pozyska-
ła na ten cel maksymalne dofinansowa-
nie w wysokości 500 tys. zł z programu 
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”.

Nowa radna i zmiany w prezydium Rady Gminy
Tomasz Tofil z Cedzyny został 

nowym przewodniczącym Rady 
Gminy Górno. Jego zastępcami zostali: 
Anna Szczepańczyk z Górna oraz Prze-
mysław Łabędzki z Krajna Drugiego.

21 stycznia złożyła ślubowanie nowa 
radna - Sylwia Kubicka, która będzie re-
prezentowała mieszkańców Skorzeszyc 
po tym jak rezygnację z funkcji złożył 
Mariusz Zielonka.

Na razie rada działa w niepełnym skła-
dzie, do obsadzenia jest jeszcze mandat 
po Dorocie Kot, do niedawna pełniącej 
funkcję przewodniczącej rady, która zrezy-

gnowała 16 grudnia ubiegłego roku. O tym 
kto obejmie po niej mandat dowiemy się 
po wyborach uzupełniających, które odbę-
dą się w Górnie 22 marca.

Podczas tej samej sesji 21 stycznia do-
konano wyboru nowego przewodniczące-
go Rady Gminy Górno. Został nim Tomasz 
Tofil z Cedzyny, który uzyska 12 głosów 
(na 13 oddanych).

- Dziękuję wszystkim radnym, którzy na 
mnie głosowali, że mi zaufali akurat w tej 
trudnej dla mnie sytuacji. Nie będę nikogo 
faworyzował. Wszyscy czy z prawej, czy 
z lewej strony będę traktowani jednakowo. 

Chcę, aby na sesjach zapanował ład i po-
rządek - powiedział przewodniczący Tofil. 
Nową wiceprzewodniczącą wybrano Annę 
Szczepańczyk z Górna.

- Dziękuję wszystkim za poparcie 
mojej kandydatury i obiecuję, że dołożę 
wszelkich starań, aby należycie tę funk-
cję pełnić - powiedziała nowo wybrana 
wiceprzewodnicząca. Drugim wiceprze-
wodniczącym tak jak do tej pory jest 
Przemysław Łabędzki. Głosowano także 
nad składami komisji RG. Relacja wideo 
z sesji znajduje się na stronie interneto-
wej www.gorno.pl.

Gmina Górno  
na drugim 
miejscu 
w dwóch 
ważnych 
rankingach
Ludzie chętnie się osiedlają 

w gminie Górno i budują tu 
swoje domy. Mamy też jeden z naj-
wyższych przyrostów naturalnych 
w regionie - tak wynika z dwóch ran-
kingów, w których zajęliśmy drugie 
miejsce w powiecie kieleckim ustę-
pując tylko Morawicy.

- To efekt działań, które prowadzimy 
odkąd zostałem wójtem w 2010 roku 
- mówi Przemysław Łysak, stojący na 
czele gminy Górno. 

- Dbamy o wysoki poziom naucza-
nia w szkołach, zakładamy przedszko-
la, budujemy żłobki, świetlice wiejskie 
i domy kultury, powstają nowe drogi 
wodociągi i kanalizacja - informuje wójt 
Przemysław Łysak.

Czytaj na stronach 6-7Czytaj na stronie 3
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Rusza rekrutacja do 
szkół i przedszkoli
Rusza rekrutacja do gminnych 

przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych oraz klas pierwszych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gmi-
nę Górno. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do 
szkoły czy przedszkola, jak również 
zarządzenie wójta w sprawie harmo-
nogramu czynności w postępowa-
niu rekrutacyjnym są opublikowane 
na stronie internetowej gminy Górno 
www.gorno.pl. Osoby zainteresowane 
mogą odebrać wnioski także w pla-
cówkach oświatowych funkcjonują-
cych na terenie naszej gminy.

W Bęczkowie powstało 
Koło Gospodyń Wiejskich

15 pań z Bęczkowa założyło Koło 
Gospodyń Wiejskich. Spotkanie za-
łożycielskie, w którym wziął udział 
także Przemysław Łysak, wójt gminy 
Górno odbyło się 23 stycznia. Pa-
nie wybrały władze stowarzyszenia. 
Przewodniczącą koła została Zofia 
Znojek - sołtys Bęczkowa, a jej za-
stępczynią Karolina Chajzler-Matu-
szewska.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno

Wydawca:  
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie,  

Górno 79a, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG, GOK w Górnie
Druk:  
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Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń,  
nie zwraca niezamówionych ma-
teriałów oraz zastrzega sobie prawo 
do ingerencji w nadesłane teksty. 

Tony żywności 
dla potrzebujących

11,5 tony produktów z Kie-
leckiego Banku Żywno-

ści po raz kolejny trafiło do potrzebu-
jących mieszkańców gminy Górno. 

W grudniu 2019 roku Stowarzyszenie 
Św. Jana z Dukli z Bęczkowa podpisało 
umowę z Kieleckim Bankiem Żywności. 
20 stycznia do naszej gminy przyjechał 
pierwszy transport - 11,5 tony żywności 
które rozdano około 800 osobom. Każ-
da została wytypowana przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie. 
To podopieczni tej placówki. 

Potrzebujący otrzymali paczki żywno-
ściowe składające się z siedmiu produk-
tów: cukier, olej, ser żółty, fasola biała, 
ryż, makaron i sok jabłkowy. 

Żywność wydawana była w dniach 
21 - 24 stycznia 2020 roku w Świetlicy 

Kulturalnej w Bęczkowie, która powstała 
w budynku po kaplicy parafialnej. 

- Serdecznie dziękuję Panu wójto-
wi Przemysławowi Łysakowi za pomoc 
w zorganizowaniu transportu i rozładun-
ku żywności oraz pracownikom GOPS 
i członkom Stowarzyszenia Św. Jana 
z Dukli. Myślę, że jeszcze przed święta-
mi wielkanocnymi dotrze kolejny trans-
port żywności dla potrzebujących - mówi 
Grzegorz Kaleta, prezes stowarzyszenia.

Pomoc żywnościowa przekazywana 
jest potrzebującym mieszkańcom gminy 
Górno już od kilku lat. Najpierw pozyski-
wana była przy pomocy naszych urzęd-
ników przez Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Radlina i Gminy Górno, a od 
2018 roku przez Stowarzyszenie Święte-
go Jana z Dukli w Bęczkowie.

W świetlicy w Bęczkowie zgromadzono 11,5 tony żywności. Produkty spożywcze rozdano 
w styczniu ośmiuset osobom z całej gminy.

ZAPRASZAMY DO SP W WOLI JACHOWEJ23.02.2020 GODZ. 15.00Wstęp wolny
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Drugie miejsce w dwóch 
ważnych rankingach

Gmina Górno w 2019 roku wzbo-
gaciła się o 142 mieszkańców. 

Tym samym uplasowała się na drugim 
miejscu w powiecie w rankingu gmin 
pod względem najwyższego przyrostu 
demograficznego. Mamy także drugie 
miejsce w powiecie pod względem 
wydawanych pozwoleń i zgłoszeń na 
budowę budynków mieszkalnych.

W tych rankingach nasza gmina od lat 
zajmuje czołowe miejsca. 

- To ogromy sukces. Wiele gmin w na-
szym powiecie wyludnia się i to w bardzo 
szybkim tempie - zauważa Przemysław 
Łysak, wójt Górna.

Dla przykładu liczba mieszkańców 
Nowej Słupi w 2019 roku zmniejszyła się 
o 90 osób, Chmielnika o 77, a Rakowa 
o 55. Ubywa mieszkańców miastom i gmi-
nom sąsiadującym z Kielcami. Przykła-
dem może być tu gmina Piekoszów czy 
miasto Chęciny. Stolica świętokrzyskiego 
już od dłuższego czasu traci około półto-
ra tysiąca mieszkańców rocznie. W 2019 
roku w stolicy regionu świętokrzyskiego 
ubyło 1688 mieszkańców. 

Na tym tle sytuacja demograficzna 
gminy Górno jest naprawdę dobra.

W 2019 roku gminie Górno przybyło 
142 mieszkańców. Lepszym wynikiem 
może się pochwalić tylko Morawica (243). 
Pamiętać jednak należy, że jest to gmina 
miejska. Spośród gmin wiejskich powiatu 

kieleckiego zajmujemy pierwszą lokatę, 
wyprzedzając miasta takie jak Daleszyce, 
Chęciny czy Bodzentyn. 

Oto wynik rankingu demograficznego:
Morawica - wzrost o 243 osoby
Górno - wzrost o 142 osób
Miedziana Góra - wzrost o 122
Masłów - wzrost o 79 osób
Sitkówka-Nowiny – wzrost o 63 osoby
Strawczyn - wzrost o 47 osób
Daleszyce - wzrost o 45 osób
Zagnańsk - wzrost o 42 osoby
Bodzentyn - wzrost o 29 osób
Łagów - wzrost o 18 osób.
Bieliny - wzrost o 3 osoby

Chęciny - spadek o 4 osoby
Łopuszno - spadek o 7 osób
Pierzchnica - spadek o 7 osób
Piekoszów - spadek o 17 osób
Mniów - spadek o 35 osób
Raków - spadek o 52 osoby
Chmielnik - spadek o 77 osób
Nowa Słupia - spadek o 90 osób.
Górno od lat jest także w czołówce 

gmin, gdzie najwięcej wydaje się pozwo-
leń i przyjmuje zgłoszeń na budowę no-
wych budynków mieszkalnych. W 2019 
roku było to w sumie 71 co uplasowało 
naszą gminę także na drugim miejscu 
w powiecie po Morawicy.
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W kolejnych miejscowościach 
czystsza woda w kranach
W trosce o wysoką jakość 

świadczonych usług 
w zakresie dostaw wody pitnej Za-
kład Usług Komunalnych w Górnie po 
udanym wdrożeniu w ub.r. na Stacji 
Uzdatniania Wody w Górnie innowa-
cyjnego rozwiązania dotyczącego po-
prawy jakości fizyko-chemicznej dys-
trybuowanej wody dla mieszkańców 
Górna, Woli Jachowej  i Skorzeszyc, 
od listopada 2019r. podjął działania 
o poszerzeniu obszaru  działania 
o kolejny SUW w Leszczynach obsłu-
gujący  miejscowości: Radlin, Cedzy-
na z przyległymi miejscowościami 
gm. Masłów i Kielc, Leszczyny oraz 
część Bęczkowa.

Przypomnijmy, że rozwiązanie to 
zostało wdrożone w ramach długo-
falowego procesu inwestycyjnego po 
otrzymaniu aprobaty Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kielcach. Wdrażana technologia po-
siada atest Państwowego Zakładu Hi-
gieny, a jej zastosowanie doprowadza 
do ogólnej poprawy stanu technicznego 
i sanitarnego układu sieci wodociągowej, 
które w sposób kontrolowany oczyszcza 
sieć ze złogów korozyjnych i osadów, 

wydłużając tym żywotność infrastruktury 
wodociągowej.

Równolegle z rozpoczęciem wyżej 
opisanych działań został wprowadzony 
zwiększony monitoring jakości wody u od-
biorców, dzięki któremu we współpracy 
z wykonawcą usługi, zakład na bieżąco 
optymalizuje działania podejmowane na 

sieci wodociągowej, celem zapewnienia 
dostaw wody o wyższej niż dotychczas 
jakości z naciskiem na minimalizację zja-
wiska ”twardej wody”, która jest uciążliwa 
w codziennej eksploatacji urządzeń go-
spodarstwa domowego tj. pralki, zmywar-
ki czy urządzenia grzewcze. 

Grzegorz Ciepiela

Wójt Przemysław Łysak i Grzegorz Ciepiela kierownik ZUK w stacji uzdatniania.

Górnianecki i Leszczynianki najlepsze  
w całym województwie świętokrzyskim
Gmina Górno tryumfowała 

w czasie XXVII Świętokrzyskie-
go Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który 
się odbył 26 stycznia we Włoszczowie. 

W kategorii zespoły ludowe Górnia-
necki nie miały sobie równych, zaś dru-
gie miejsce zajęły panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich Leszczynianki.

Naszym zespołom winszujemy suk-
cesu i życzymy kolejnych równie spek-
takularnych.

/AP/
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Kolędowanie w Bęczkowie
Piękne kolędy i pastorałki i to zarówno w wykonaniu 

najmłodszych, jak i starszych uczestników zabrzmia-
ły w święto Trzech Króli w kościele parafialnym w Bęcz-
kowie w gminie Górno. Odbyła się tam gala IV Gminnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Przesłuchania do czwartej edycji gminnego przeglądu odbyły 
się 12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. Wszyscy 
laureaci najpierw odebrali nagrody wręczone przez jury i wójta 
gminy Górno Przemysława Łysaka, który upominki ufundował, 
a potem każdy z nim zaśpiewał jedną kolędę, bądź pastorałkę. 
Po nich, już poza konkursem kolędy i pastorałki zaśpiewały tak-
że dorosłe zespołu śpiewacze i ludowe z gminy Górno.

Podczas przesłuchań młodych wykonawców oceniało jury 
w składzie: Emilia Ogonowska-Jaroń,  nauczyciel z Zespołu 
Szkół Muzycznych w Kielcach,muzyk Grzegorz Michta i Jerzy 
Gumuła z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. - Werdykt 
był raczej jednomyślny. Ocenialiśmy wiele aspektów, między 
innymi barwę głosu i dykcję. Wszyscy uczestnicy dali z siebie 
wszystko, a niektórzy na prawdę wypadli bardzo dobrze. Z roku 
na rok poziom tego przeglądu rośnie - mówiła przewodnicząca 
jury, Emilia Ogonowska-Jaroń.

Zadowolony z organizacji przeglądu, panującej w nim at-
mosfery i poziomu artystycznego uczestników był też Grzegorz 
Kaleta, prezes stowarzyszenia świętego Jana z Dukli w Bęcz-
kowie. - Pamiętam pierwszą edycję przeglądu i to, że było zim-
no, a ludzie patrzyli na zegarek i odliczali, kiedy to się skończy. 
Teraz w naszym kościele odczuć można było ciepło, ale nie to 
zewnętrzne, ale ciepło w nas. Bo właśnie taka atmosfera panu-
je podczas naszego przeglądu - mówi Grzegorz Kaleta. Już po 
wręczeniu wszystkich nagród i krótkich występach wszystkich 
laureatów, parafianie, goście, ksiądz proboszcz parafii w Bęcz-
kowie Stanisław Zieliński i organizatorzy przeglądu zaśpiewali 
wspólnie kilka kolęd. 
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Była ruina, a jest  
Dom Kultury

W Skorzeszycach uroczyście 
otworzono, w sobotę 25 

stycznia, nową świetlicę wiejską. To 
ma być mały dom kultury, w którym 
każdy znajdzie swoje miejsce.

Jeszcze półtora roku temu, tuż obok 
kościoła parafialnego w Skorzeszcyach 
był stary, zaniedbany budynek gospodar-
czy. Mieszkańcy Skorzeszyc wyszli z ini-
cjatywą, żeby miejsce to zamienić w bu-
dynek, jakiego w ich miejscowości jeszcze 
nie było. - Potrzeba była ogromna. Miesz-
kańcy zaczęli mi mówić o tym miejscu 
już 10 lat temu. W końcu się udało. Te-
raz z tego budynku będą korzystali wszy-
scy. I uczniowie z pobliskiej szkoły, i Koło 
Gospodyń Wiejskich i nasz teatr gminny, 
który już tutaj odbywa próby - mówi wójt 
gminy Górno, Przemysław Łysak.

Prace nad budową rozpoczęły się 
wiosną 2019 roku. A pracy było dużo. 
Do wyrównania terenu trzeba było przy-
wieźć 52 samochody ziemi. Teren wokół 

budynku własnymi rękami uporządkowali 
mieszkańcy Skorzeszyc - wykosili trawę, 
powyrywali chwasty, uprzątnęli śmieci. - 
Pamiętam, jak półtora roku temu przy-
jeżdżaliśmy tu z radnymi z komisji ładu 
przestrzennego na pierwsze oględziny 
tego miejsca. To była ruina, a wspólnymi 
siłami udało nam się wybudować pięk-
ne miejsce - mówił przewodniczący rady 
gminy w Górnie, Tomasz Tofil. - Mam na-
dzieję, że to miejsce będzie tętnic życiem, 
że znajdzie tu miejsce każdy mieszkaniec 
Skorzeszyc i gminy Górno - dodaje sołtys 
Skorzeszyc, Wiesław Janus. Po kilkuna-
stu miesiącach prac, świetlicę w końcu 
otworzono. Na uroczystości byli liczni 
mieszkańcy Skorzeszyc, przedstawiciele 
Kół Gospodyń Wiejskich, a nawet zaprzy-
jaźnieni goście z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Bogorii. Krótki pokaz artystyczny 
zaprezentowali młodzi uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Skorzeszycach, wystą-
piły też KGW Skorzeszanki i Gminne Koło 

Gospodarzy. Nie obyło się bez prezentów 
i upominków symbolicznie przekazanych 
Gminnemu Ośrodkowi w Górnie, który bę-
dzie zarządzał obiektem. 

Uroczystość poprowadziła Karolina 
Chajzler-Matuszewska, a oprawę muzycz-
ną zapewniła kapela 3w1.

Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 
ponad 400 metrów kwadratowych. Znajdą 
się w niej dwie duże sale oraz kilka małych 
pomieszczeń biurowych. Łazienki, podob-
nie jak cała pierwsza kondygnacja, zostały 
dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.  Koszt budowy wyniósł jeden 
milion 105 tysięcy złotych. Gmina pozyska-
ła na ten cel dofinansowanie w wysokości 
500 tysięcy złotych i jest to maksymalna 
kwota dofinansowania z programu Inwe-
stycje w obiekty pełniące funkcje kultural-
ne w ramach działania „Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Wstęgę przecinali: mieszkańcy Skorzeszyc: Józef Iwan z wnuczką Mają Siciarską, Wiesław Janus - radny Skorzeszyc oraz 
Tomasz Tofil - przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Wnuk - sekretarz powiatu kieleckiego i Krzysztof Słoń - senator. 

Wystąpiło Gminne Koło Gospodarzy. Wstęgę przecinają panie z KGW Skorzeszyce. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób.



G ł o s G ó r n a  •  n r  1 (89) •  ST YCZEŃ 2020 7

Gmina Górno oraz Zespół Żłobków w Gminie Górno realizują projekt pn. 
Żłobek Gminny w Cedzynie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś priorytetowa 8. Rozwój eduka-
cji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.1.1, Zwiększanie dostępu do opie-
ki nad dziećmi do lat 3, (konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19.) Wartość 
projektu zamyka się kwotą 1 846,408,80 zł., realizowany będzie przez okres 
dwóch lat.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i za-
trudnienia wśród osób fizycznych z terenu gm. Górno (sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3), które powracają na rynek pracy po przewie związanej z urodze-
niem i wychowaniem dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
na w okresie 01.11.2019 -31.10.2021.

Projektem objęto łącznie 50 rodziców/opiekunów dzieci, którzy wrócą po urlopie 
macierzyńskim do pracy lub docelowo zaczną poszukiwać pracy. W ramach projektu 
zostanie doposażony żłobek w meble, AGD, RTV, plac zabaw, zabawki, materiały 
do prowadzenia zajęć z rytmiki, logopedii, i języka angielskiego. Uczestnicy projek-
tu zostali również objęci pomocą psychologa. Dofinansowanie otrzymaliśmy także 
na wynagrodzenia opiekunów i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia dodatkowe z 
dziećmi.

 Szczegółowy opis poszczególnych zadań.
W ramach zadania prowadzona jest bieżąca opieka nad dziećmi do lat 3 w po-

staci:
• bieżącej codziennej opieki nad dziećmi i prowadzenia codziennej pracy dydak-

tycznej  i wychowawczej,
• zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dzieci,
• opieka pielęgniarska, wymagana ze względu na ilość dzieci,
• całodzienne wyżywienie dzieci (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).
W ramach zadania prowadzone są stacjonarne zajęcia dodatkowe:
• zajęcia z rytmiki – nauczyciel z rytmiki prowadzi zajęcia w formie dostosowa-

nej do wieku i potrzeb dzieci oraz bieżącą współpraca z opiekunami.
• zajęcia z logopedą - zadaniem logopedy jest dbałość o poprawne wybrzmiewa-

nie poszczególnych głosek. W trakcie terapii logopedycznej zwracana będzie uwaga 
na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do 
mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Zajęcia będą odbywać się grupo-
wo, jeżeli będzie konieczna praca indywidualna z dziećmi, udostępnione zostanie 
pomieszczenie do terapii, w ramach uzgodnionej ilości godzin.

• zajęcia z lektorem j. angielskiego – w ramach tych zajęć nauczyciel  w formie 
zabawy prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe oraz współpracuje  z opiekunami.

• zajęcia z psychologiem – w ramach tych zajęć indywidualne prowadzone są  
obserwacje mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji  
i pomocy specjalistycznej. Psycholog prowadzi konsultacje indywidualne oraz na bie-
żąco współpracuje z opiekunami i rodzicami dzieci.

Gmina Górno - początki realizacji projektu 
pn. „Żłobek Gminny w Cedzynie”

W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Swój talent zaprezentowali najmłodsi miesz-
kańcy Skorzeszyc.

Okazały tort pokroił wójt Przemysław Łysak.
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Wigilia z integracją
Od 1 czerwca 2019 roku Fundacja 

„PEStka” z Kielc, uruchomiła 
Klub Integracji Społecznej „Rozwój” 
w Bęczkowie. Klub mieści się w Świe-
tlicy kulturalnej Stowarzyszenia Świę-
tego Jana z Dukli.

Jest to jeden z 32 utworzonych w Pol-
sce i jeden z 9ciu w województwie, pilo-
tażowy Klub Integracji Społecznej. Pilo-
tażowy bo prowadzony zupełnie inaczej 
niż KISy do tej pory. Działalność KISu 
„Rozwój” odbywa się w oparciu o zajęcia 
reintegracyjne prowadzone zgodnie ze 
"Wzorcem nowego profilu usług reinte-
gracyjnych", który ukierunkowany jest na 
wzmocnienie wartości społecznych i kwa-
lifikacji zawodowych uczestników KIS, 
za pomocą wielosektorowej współpracy 
z instytucjami (organizacjami pozarządo-
wymi) działającymi w obszarze edukacji, 
kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu 
i rekreacji.

W zajęciach uczestniczy 12 uczestni-
ków, mieszkańców gminy Górno. Dla każ-
dego z nich stworzony został indywidualny 
plan reintegracji. Fundacja PEStka za-
pewniła możliwość spotkania wszystkich 
uczestników w miarę potrzeby ze spe-
cjalistami, takimi jak: psycholog, doradca 
zawodowy, pracownik socjalny, terapeuta 
uzależnień, case menager, prawnik, psy-
choterapeuta. Równocześnie prowadzo-
ne były zajęcia na miejscu w świetlicy: 
decupage, ABC obsługi komputera, Sa-
voir vivre - sztuka dobrego wychowania, 
pierwsza pomoc przedmedyczna, zajęcia 
sportowe i wiele innych. Uczestnicy mieli 
możliwość uczestniczyć wraz ze swoimi 
rodzinami w wycieczce do Krakowa, Ję-
drzejowa (gdzie uczestniczyli w warszta-
tach z rękodzielnictwa). Zwiedzili również 
Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomu-
zeum" w Starachowicach oraz zostali 
zauroczeni ogromem książek zebranych 
u państwa Kogutów w Rżuchowie w Domu 
Spokojnej Książki. Każdy z uczestników 
miał możliwość skorzystania ze szkolenia 

zawodowo-kompetecyjnego podnoszące-
go kwalifikacje i zwiększającego możli-
wość powrotu lub wejścia na rynek pracy. 
Wszystkie zajęcia integrowały i pobudzały 
do działania wszystkich uczestników. 

Na zakończenie roku zorganizowano 
Wigilię w której wzięli udział uczestnicy 
KIS wraz z rodzinami oraz zaprosze-
ni goście. Wigilia odbyła się 06.12.2019 
r w Świetlicy Kulturalnej w Bęczkowie. 
Wśród zaproszonych gości był Wójt Gmi-
ny Przemysław Łysak, pani kierownik 
GOPS Dorota Matuszewska oraz pani 
Monika Iwan – pracownik socjalny. Na 
zaproszenie przybyła również pani soł-
tys Bęczkowa Zofia Znojek, oraz władze 
Stowarzyszenia św. Jana z Dukli, prezes 
Grzegorz Kaleta,     . „Fundację PEStka” 
reprezentowała pani prezes Anna Mikołaj-
czyk oraz Grzegorz Łapaj – case mena-
ger KIS.

Spotkanie rozpoczął modlitwą ksiądz 
Proboszcz Parafii św. Jana z Dukli ks. 
Stanisław Zieliński. Następnie kilka słów 
skierowali do wszystkich przybyłych Wójt, 
Pani Anna Mikołajczyk oraz Grzegorz 
Kaleta. Wszyscy podkreślali jak ważne 
jest działanie Klubu Integracji Społecznej 
w Bęczkowie oraz dziękowali za owocną 
współpracę.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
Klub Integracji Społecznej „Rozwój”, któ-

rego zajęcia odbywają się w pomiesz-
czeniach Stowarzyszenia Świętego Jana 
z Dukli wpisuje się w sposób naturalny 
w działalność tego stowarzyszenia. Cel 
Stowarzyszenia prowadzenie działalno-
ści skierowanej na pomoc na rzecz dzie-
ci, młodzieży, rodzin, osób starszych, 
niepełnosprawnych, ludzi wykluczonych 
społecznie, bezrobotnych, uzależnionych 
i ubogich. Władze Stowarzyszenia cie-
szą się ze współpracy z Fundacją PEStka 
w ramach działalności KIS. Funkcjonowa-
nie KISu w Bęczkowie zrodziło wiele po-
mysłów na dalszy rozwój i wykorzystanie 
zasobów Stowarzyszenia i Świetlicy Kultu-
ralnej, tak aby tętniła życiem i wychodziła 
z  działaniami skierowanymi do miesz-
kańców Bęczkowa jak również najbliższej 
okolicy.

Dofinansowanie w ramach projektu 
pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reinte-
gracji – wzmocnienie instytucji zatrudnie-
nia socjalnego w działaniach polityki spo-
łecznej wobec wykluczenia społecznego” 
realizowanego przez Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie 
z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, 
współfinansowanym w ramach Działania 
2.5 Skuteczna pomoc społeczna Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020.

Grzegorz Kaleta

Podczas wigilii w Klubie Integracji Społecznej w Bęczkowie.

Warsztaty bożonarodzeniowe w Radlinie
13 grudnia w świetlicy w Radli-

nie odbyły się warsztaty bo-
żonarodzeniowe, zorganizowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich Radlinianki, 
przy wsparciu finansowym wójta Prze-
mysława Łysaka.

Sala, podczas tego wydarzenia, była 
wypełniona po brzegi uczestnikami. 
Przybyły osoby w różnym wieku i płci.

Zajęcia odbyły się w dwóch sekcjach 
jedna zajmowała się wycinaniem piecze-
niem i zdobieniem pierników wykonanych 
pod okiem pani Krystyny Brzozy. Druga 

natomiast była skupiona na produkcji 
i zdobieniu według własnych pomysłów 
ozdób choinkowych. Do tego celu wyko-
rzystano produkty, które były dostępne 
w dawnych czasach, takie jak: słoma, bi-
buła, orzechy, jabłka, wydmuszki z jajek, 
tkaniny, tasiemki, sznurek, szyszki i kolo-
rowy papier. 

Duży podziw wśród uczestników wy-
wołał krasnal wykonany z wydmuszek 
z jaj i bibuły, który pomimo bardzo deli-
katnego materiału z jakiego był wykonany 
przetrwał przez 32 lata w nienaruszonym 

stanie. Przyniosły go na warsztaty córki 
Mariusza Formy, który mając 7 lat wyko-
nał go na zajęciach w szkole w Radlinie 
z panią Barbarą Maszczyńską.

Na zakończenie było wspólne ozda-
bianie choinki piernikami i ozdobami. 
Dzieci, które chciały sobie zabrać swoje 
dzieła sztuki miały taką możliwość, bo 
było ich wiele. Atmosfera spotkania była 
miła i wesoła, a przy opuszczaniu sali pa-
dało wiele pytań o następne takie fajne 
zajęcia.

Barbara Forma
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Orszak Trzech Króli  
w parafii Leszczyny

Kilkaset osób wzięło udział 
w orszaku Trzech Króli, który 

6 stycznia przeszedł ulicami Lesz-
czyn. Był barwny korowód, uroczy-
sta Eucharystia, a na zakończenie 
inscenizacja złożenia darów przez 
mędrców z dalekiego wschodu 
Świętej Rodzinie i wspólne śpiewa-
nie kolęd.

W orszaku wzięli udział mieszkań-
cy trzech miejscowości należących do 
parafii Leszczyny: Radlin, Cedzyna, 
Mąchocice i Leszczyny. Na czele ma-
szerowali mędrcy ze wschodu, za nimi 
Święta Rodzina, następnie zespoły lu-
dowe, kapela, która przygrywał kolędy, 
radni sołtysi oraz wójt gminy Przemy-
sław Łysak. Wielu uczestników pocho-
du założyło na głowy korony z papieru 
(w czterech różnych kolorach w zależ-
ności od miejscowości w której miesz-
kają). 

Barwny orszak dotarł do kościoła 
pod wezwaniem św. Jacka Odrowąża, 
gdzie proboszcz ks. Ryszard Zaborek 
odprawiono uroczystą Mszę Świętą.

Po niej zebrani przeszli przed ołtarz 
polowy na placu kościelnym, gdzie od-
była się inscenizacja złożenia darów 
Świętej Rodzinie.

W rolę trzech króli wcielili się: Miro-
sław Kuzka - sołtys Mąchocic, Grze-

gorz Wdowiak - strażak z Leszczyn 
i Jarosław Stachura z Chóru Parafial-
nego w Leszczynach.

W rolę Maryi wcieliła się Justyna 
Wolska a w rolę Józefa Adam Gazda.

- Dziękuję wszystkim za udział w tej 
pięknej uroczystości i za zaangażowa-
nie. Bałem się, czy dopisze frekwencja 
podczas orszaku, bo późno zaczęliśmy 
go organizować. Cieszę się bardzo, że 
wzięło w nim udział tak wiele osób - 

mówił ks. Krzysztof Tkaczyk, wikariusz 
w parafii Leszczyny.

Wyraził nadzieję że orszak trzech 
króli stanie się tradycją i będzie orga-
nizowany co roku w parafii Leszczyny.

- Pierwszy raz się odbył taki orszak 
w naszej parafii i bardzo się cieszę że 
wziąłem w nim udział - mówiła mama 
siedmioletniej Ani, która maszerowała 
w korowodzie. - A jeden król był czarny 
jak smoła - dodała jej córeczka.

Kilkaset osób wzięło udział w orszaku Trzech Króli w Leszczynach.

Orszak prowadziło Trzech Króli... ...oraz Święta Rodzina. Kapela 3w1 grała kolędy.

Była uroczysta msza w kościele w Leszczynach, po której odbyła się inscenizacja przekazania darów Świętej Rodzinie.
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Zabytkowa kapliczka w Krajnie 
wymagała natychmiastowego 

remontu. Z przeciekającego dachu 
woda lała się na święty obraz. Z pomo-
cą przyszedł wójt oraz Gminny Ośro-
dek Kultury. Prace niedawno się za-
kończyły.

- Kapliczka wymagała natychmiasto-
wego remontu, ale nikt nie chciał pomóc 
w jej odnowieniu. Byłam u wielu osób 
i wszędzie słyszałam „nie”, mimo że ka-
pliczka jest zabytkiem, ma około 150 lat. 
Nasz wójt Przemysław Łysak był jedyną 
osobą, która nie odmówiła. Jestem mu za 
to bardzo wdzięczna - mówiła w rozmowie 
z nami Marzena Jamrożek, sołtys Krajna.

Prace ruszyły w połowie września. 
Zakres robót obejmował remont wie-
życzki na kapliczce, wymianę konstrukcji 
dachu oraz pokrycie budynku drewnia-
nym gontem. Roboty przebiegają bardzo 
sprawnie. Mieszkańcy Krajna jednak już 
wtedy zastanawiali się skąd pozyskać 
fundusze na pomalowanie ścian budow-
li, aby zabezpieczyć ją przed warunkami 
atmosferycznymi.

Udało się. Dziś kapliczka w Krajnie, 
wygląda jak nowa. Budowla powstała 
150 lat temu, zbudował ją Józef Jamro-
żek. Miał już piętnaście córek i ani jed-
nego syna. Kiedy wreszcie jako szes-
naste dziecko w rodzinie przyszedł na 

świat chłopiec, z wdzięczności Bogu 
i Matce Bożej wybudował w Krajnie tę 
właśnie kapliczkę. Do dziś opiekuje się 
nią rodzina Jamrożków. Ostatni poważ-
niejszy remont przechodziła w latach 80. 
ubiegłego wieku.

Kapliczka w Krajnie 
po generalnym remoncie

Tak kapliczka wyglądała przed remontem... ...a tak wygląda obecnie.
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Aby się nie nudzili
Sporo atrakcji zapewnili pracow-

nicy Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Górnie dzieciom i młodzieży 
szkolnej w czasie tegorocznych ferii 
zimowych.

Były zajęcia muzyczne, plastyczne, 
ruchowe, angielski na wesoło, warsztaty 
z klockami movie a także przygotowania 
pojazdów do „Zjazdu na Byle czym”.

Spora grupa uczniów z naszej gminy 

wzięła udział w wyjeździe na zimowisko 
w Niedzicy, gdzie uczestniczyły w zaję-
ciach ruchowych oraz poznawały naj-
większe atrakcje Pienin oraz Beskidu 
Sądeckiego.

Uczniowie, którzy nie wyjechali na 
zimowy wypoczynek mogli też liczyć na 
liczne atrakcje zorganizowane w szko-
łach, do których uczęszczają. 

/AP/

Cantus Puellis + zwyciężyli w Kałkowie
11stycznia 2020 roku odbyła się III edycja Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek „Nocy Niepojęta”, który odbył 
się w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski 
w Kałkowie-Godowie. 

W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, bo zgło-
siło się ponad 70 podmiotów, którzy zaprezentowali się w czterech 
kategoriach - chóry, schole parafialne oraz soliści młodsi i starsi. 
Wykonawcy przyjechali z powiatu starachowickiego, kieleckiego, 
ale także Ostrowca, Opoczna, Skarżyska czy Kielc. Wśród wyko-
nawców wystąpił również chór kameralny działający przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Górnie – Cantus Puellis +. Chór zaprezen-
tował kolędy przed zgromadzoną publicznością oraz jury, którego 
przewodniczącym był wykładowca uniwersytecki i kompozytor – 
dr. Paweł Łukowiec. Nasz chór prowadzony przez Samuela Borka 
wywalczył I miejsce w kategorii chóry oraz zdobył nagrodę spe-
cjalną – Nagrodę Wójta Gminy Pawłów. 

Osoby, które chciałyby dołączyć do Chóru Cantus Puellis+ 
zapraszamy na przesłuchania w czwartki o god. 18 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krajnie-Parcele – dodaje Samuel Borek, opie-
kun zespołu. Nasi chórzyści podczas występu w Kałkowie.

Sukces  
Julii z Górna
Uczennica klasy V B Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Górnie – Julia Białek zdoby-
ła II miejsce w konkursie organizo-
wanym w ramach projektu „Szybuj 
bezpiecznie w internetowej chmurze 
2019”.

Szkoła w Górnie przystąpiła do pro-
jektu realizowanego przez Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim, Komendą Wojewódz-
ką Policji w Kielcach oraz firmą Allegro.
pl sp. z o.o. Tematyka projektu doty-
czyła zagadnień związanych z mądrym 
i bezpiecznym użytkowaniem zasobów 
Internetu oraz nawiązywała do hasła 
Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 – 
„Razem dla lepszego Internetu”.

W ramach projektu zorganizowano 
w szkole spotkanie uczniów z funkcjo-
nariuszami policji na tematy związane 
z cyberprzemocą, cyberprzestępczo-
ścią oraz odpowiedzialnością prawną 
nieletnich. Ponadto w wybranych kla-
sach przeprowadzono zajęcia dotyczą-
ce skutków uzależnienia od Internetu 
oraz konsekwencji przemocy rówieśni-
czej w sieci, stalkingu, gróźb karalnych, 
publikowania lub rozsyłania ośmiesza-
jących lub kompromitujących informacji, 
zdjęć, filmów.

W ramach projektu został ogłoszo-
ny konkurs pod hasłem „Nie wierz we 
wszystko, co znajdziesz w Internecie!”. 
Julia Białek, uczennica klasy V B zdo-
była w nim drugie miejsce. 

Serdecznie gratulujemy!

Dariusz Kwiecień
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Znamy zwycięzców Gminnej 
Ligi Tenisa Stołowego

Fani mroźnych 
kąpieli znów 
w Cedzynie

Zakończyły się rozgrywki Gmin-
nej Ligi Tenisa Stołowego. 

Zawody finałowe zostały rozegra-
ne w styczniu w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Bęczkowie.

W kategoria dziewczęta na podium 
stanęły:

1. Zuzanna Witkowska
2. Anna Krzysiek
3. Karina Wilkońska
W kategoria chłopcy wygrali:
1. Mikołaj Tosnowiec
2. Dawid Bielat
3. Karol Maciejski
W kategoria dorośli „amatorzy”:
1. Wojciech Jabłoński
2. Grzegorz Siudak
3. Waldemar Możdzonek
W kategoria dorośli „zawodowcy”:
1. Tomasz Witkowski
2. Dawid Kaleta
3. Roman Maciejski.
Gminna Liga Tenisa stołowego gra już 

od kilku lat i cieszy się sporym zaintere-
sowaniem. Jej uczestnicy walczą o tytuł 
najlepszego pingpongisty w gminie przez 
kilka miesięcy. Aby zostać zwycięzcą 
trzeba nie tylko świetnie posługiwać się 
rakietką, ale także być zdyscyplinowa-
nym i uczestniczyć we wszystkich roz-
grywkach. Opuszczenie choćby jednej 
rundy to często strata cennych punktów, 
których się nie da już odrobić. 

Organizatorami rozgrywek jest Sto-
warzyszenie Św. Jana z Dukli.  Patro-
nat nad zawodami jak co roku objął wójt 
gminy Przemysław Łysak. 

- Serdecznie dziękuję Pani Agnieszce 
Gołąbek dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bęczkowie za udostępnienie sali gim-
nastycznej w której rywalizowali tenisiści 
stołowi - mówi Grzegorz Kaleta, prezes 
Stowarzyszenia Świętego Jana z Dukli.

- Dziękuję Panu Waldemarowi Moż-
dzonkowi,  który był sędzią głównym 
na każdych zawodach. Gratuluję zwy-
cięzcom, a tym, którym się teraz nie 
udało zachęcam do dalszych treningów, 
aby szlifować swój talent. Zapraszam 
wszystkich na kolejne zawody - mówi 
prezes Kaleta.

/AP/

Jak co roku o tej porze zimna 
woda w naszym zalewie przycią-

gnęła miłośników morsowania.
Amatorzy kąpieli w lodowatej wodzie 

zapewniają, że nasz zbiornik nadaje się 
do tego idealnie. 


