
Tłum mieszkańców z terenu całej 
gminy dziękował Bogu za tego-

roczne plony podczas mszy dożynko-
wej w kościele w Górnie. 

Nie mniej osób wzięło udział w Lu-

dowym Festynie Integracyjnym - Świę-
cie Plonów na stadionie GKS w Górnie. 
W dobrej zabawie nie przeszkodziła na-
wet deszczowa pogoda.
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GŁOS GÓRNA

Uwaga! Zmiana w przepisach o ruchu drogowym

Czytaj na stronie 5

„Głos Górna” 
ma dwa lata
Głos Górna obchodzi właśnie 

drugie urodziny. Pierwszy nu-
mer gazety wydany został jesienią 
2012 roku.

Dokładnie 27 września 2012 roku 
ukazał się pierwszy numer „Głosu Gór-
na”. Gazeta w nowej szacie graficznej, 
drukowana w kolorze na papierze kredo-
wym zastąpiła czarno-białe „Gołoborze”.

Od tamtej pory gazeta ukazuje się co 
miesiąc dostarczając informacji na temat 
tego, co się dzieje na terenie gminy.

Mandat w wysokości nawet 500 złotych może dostać 
pieszy, który idąc po zmroku drogą poza terenem 

zabudowanym nie będzie posiadał żadnych elementów 
odblaskowych. 

Wraz z końcem sierpnia weszły w życie nowe przepisy o ru-
chu drogowym. Wśród nowych zapisów kodeksu jest ten doty-
czący pieszych: Pieszy poruszający się po drodze po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przezna-
czonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Nie dotyczy to 
strefy zamieszkania - w takiej strefie pieszy korzysta z całej 
szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Za brak 
elementu odblaskowego grozi mandat od 20 do 500 zł.

- To nowy przepis, więc póki co pouczamy pieszych, ale 
wkrótce będziemy już bardziej represyjni - mówi Marek Żmuda, 
szef Komisariatu Policji w Daleszycach. 

Dziękczynienie  
i proszenie

We mszy świętej dziękczynnej w kościele parafialnym w Górnie uczestniczył tłum  
mieszkańców z terenu całej gminy.

Dostaliśmy 
120 komputerów
120 komputerów kupiła gmina 

Górno i nie wydała na ten 
cel ani złotówki. Pieniądze dała Unia 
Europejska i polski rząd.

A wszystko to w ramach programu 
„Zapewnienie dostępu do Internetu dla 
osób zagrożonych wykluczeniem cyfro-
wym na terenie gminy Górno”.

Za zdobyte z Unii Europejskiej pienią-
dza zakupiono w sumie 120 kompute-
rów. 50 trafiło do biednych rodzin. Resz-
ta stała się wyposażeniem czterech 
pracowni. Czytaj na stronie 3

Pieszy, który idąc po zmroku nie będzie miał elementu odbla-
skowego, dostanie mandat.
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BADAJĄ GLEBĘ
Wójt Gminy Górno informuje, że w związku z trwający-

mi pracami nad wyznaczaniem obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi  (ONW) w Polsce Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolni-
cze  do wykonania badań  pH  gleb, które posłużą jako jed-
no z kryteriów do ustalenia powierzchni  objętych specjalną 
formą  płatności w latach 2014-2020.

Na terenie gminy Górno w miesiącach od lipca 2014 do 
maja 2015 będą prowadzone prace monitoringowe w wymie-
nionym temacie, w celu dostarczenia (całkowicie anonimo-
wych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, 
który wyznaczy obszary ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść zna-
czące korzyści dla rolników  w perspektywie lat 2014-2020.
Liczymy na życzliwość i propagowanie prac  prowadzonych 
przez specjalistów z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

ZAŁÓŻ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ
Blisko sto tysięcy złotych można otrzymać z Powiatowe-

go Urzędu Pracy w Kielcach na założenie spółdzielni so-
cjalnej w ramach programu „Krawcy na miarę”.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zawiadamia, że dys-
ponuje jeszcze pieniędzmi na przystąpienie lub założenie 
spółdzielni socjalnej.

Co można dostać? 
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności w formie 

spółdzielni socjalnej w wysokości ponad 15 tys. zł na osobę 
(minimum 76 tys. zł na nowo powstającą spółdzielnię).

- Szkolenie w zakresie tworzenia i prowadzenia działal-
ności na zasadzie spółdzielni socjalnej. 

- Stypendium szkoleniowe i wsparcie ekspertów na każ-
dym etapie realizacji programu.

- W ramach programu mogą powstać spółdzielnie-przed-
siębiorstwa o różnych profesjach oraz zakresie działalności: 
krawieckie, budowlane, gastronomiczne, oferujące kom-
pleksową opiekę nad osobami starszymi i wiele innych - in-
formuje Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Kielcach.

GINĄCE ZAWODY - REAKTYWACJA
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie zaprasza wszystkich 

chętnych do uczestnictwa w projektach organizowanych 
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013.

1. Tradycja żyje w Nas – organizacja warsztatów, w tym 
warsztatów nawiązujących do ginących zawodów.  Informu-
jemy, iż projekt obejmuje warsztaty wraz z poczęstunkiem: 
warsztaty z ceramiki w Szkole Wrażliwości w Kapkazach; 
warsztaty z wykonywania figurek z siana i słomy pt. „Obraz 
wiejski utkany pachnącym sianem”, warsztaty z filcowania; 
warsztaty z decoupage’u.

2. Organizacja rajdu Nordick Walking pn. „Czysta woda, 
zielony las - gmina Górno zachwyci Was” – rajd ekologiczny. 

Rajd odbędzie się 4 października. Zbiórka na parkingu 
koło hoteli w Cedzynie od strony tamy. 

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projek-
cie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie 
w godzinach pracy ośrodka.

Przebudowa 
gminnych dróg

Trwa przebudowa drogi gminnej od trasy krajowej 
Kielce-Opatów do Górna Parceli oraz drogi gminnej 

od pomnika w Krajnie Zagórzu. Na obie inwestycje gmina 
zdobyła pieniądze z zewnątrz.

Na tę inwestycję mieszkańcy Krajna Zagórza czekali od 
wielu lat. Droga wiodąca od pomnika równolegle do trasy 
powiatowej przez Krajno Zagórze miała być pierwszą linią 
zabudowy. Przez lata jezdnia nie powstawała, a mieszkańcy 
by dostać się do asfaltowej drogi powiatowej często musieli 
przejeżdżać przez podwórka sąsiadów. 28 sierpnia podpisana 
została umowa na budowę drogi asfaltowej. Wykonawcą jest 
firma MR-CAT z Górna. Wartość inwestycji, która ma się za-
kończyć do końca października, to przeszło 760 tys. zł z czego 
ok. 370 tys. zł gmina dostała z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych - tzw. schetynówki.

Trwa także przebudowa drogi do Górna Parceli od skrzyżo-
wania z trasą krajową Kielce-Opatów. 

Droga na odcinku 1100 metrów zostanie poszerzona, 
a w miejscu szutrowej nawierzchni pojawi się asfalt. Przetarg 
na realizację tej inwestycji wygrała firma LECH z Górna. 

Wartość inwestycji to 400 tys. zł. Około osiemdziesięciu 
procent tej kwoty gmina Górno dostała z ministerstwa w ra-
mach pieniędzy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Droga do Górna Parceli ma być gotowa na przełomie paź-
dziernika  i listopada.

Ciężki sprzęt pracuje na drodze Wola Jachowa-Górno Parcele.

120 komputerów za darmo

Cenny dar dla
biblioteki w Górnie

120 komputerów kupiła gmina 
Górno i nie wydała na ten 

cel ani złotówki. Pieniądze dała Unia 
Europejska i polski rząd.

W ubiegłym roku gminni urzędnicy 
napisali projekt i zdobyli unijne pieniądze 
na „Zapewnienie dostępu do Internetu 
dla osób zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym na terenie gminy Górno”.

700 TYSIĘCY I ANI ZŁOTÓWKI 
Z GMINNEJ KASY
- Całkowity koszt realizacji projektu 

wynosi bez mała 700 tysięcy złotych, 
co stanowi sto procent wydatków kwali-
fikowanych, na które składają się: środki 
europejskie w kwocie ponad 586 tys. zł 
oraz dotacja celowa pochodząca z pub-
licznych środków krajowych w kwocie 
103,4 tys. zł - informuje Paweł Marwicki, 
wicewójt gminy Górno.

Krótko mówiąc, z gminnej kasy na ten 
cel nie wydano ani złotówki. Za to gmina 
i jej mieszkańcy zyskali bardzo dużo.

KOMPUTERY DLA MIESZKAŃCÓW
- Celem nadrzędnym projektu jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu mieszkańców gminy Górno. Do 50 
gospodarstw domowych dostarczony 
został sprzęt komputerowy wraz z do-
stępem do Internetu, przeprowadzono 
też szkolenia dla tych rodzin w zakresie 
obsługi komputera i korzystania z sieci 
www - informuje Paweł Marwicki.

- Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
nabór na 50 laptopów ogłaszaliśmy aż 
trzy razy gdyż nie było zainteresowania 

pomimo informacji w „Głosie Górna”, 
„Echu Dnia”, sesjach rady gminy, szko-
łach czy na stronie internetowej urzędu. 
W przypadku braku chętnych nierozdys-
ponowane komputery musielibyśmy od-
dać - mówi Marwicki.

CZTERY PRACOWNIE
- Ponadto w ramach projektu stwo-

rzyliśmy możliwość swobodnego dostę-
pu do Internetu mieszkańcom z terenu 
gminy Górno zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym - informuje Marwicki.

Powstały trzy pracownie kompute-
rowe (każda z 22 komputerami i jedną 
drukarką) w szkołach w Woli Jachowej, 
Radlinie i Leszczynach.

Jedna, mniejsza pracownia powstała 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie. 
Wyposażona została w cztery kompute-
ry oraz jedną drukarkę.

Wszystkie pracownie funkcjonują 
i służą mieszkańcom gminy, także ucz-
niom do zdobywania wiedzy i umiejętno-
ści obsługi komputerów.

Kilkaset książek ofiarowała Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Górnie Katarzyna Kręcisz z Leszczyn. Wkrótce podarowa-
ne egzemplarze trafią na półki wypożyczalni.

- Otrzymaliśmy literaturę popularnonaukową, lektury szkol-
ne, literaturę zarówno polską jak i zagraniczną – informuje Ha-
lina Dziedzic, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie. 
Wśród kilkuset podarowanych książek są egzemplarze przedsta-
wiające sporą wartość.

- Jest ilustrowana pięknie wydana Trylogia Henryka Sienkie-
wicza, są „Popioły” Stefana Żeromskiego wydane w 1964 roku, 
kompletna Encyklopedia Powszechna wydawnictwa Gutenberga, 
wszystko w idealnym stanie – wymienia kierownik biblioteki.

Nasza rozmówczyni podkreśla jak wartościowy jest to prezent. 
- Na encyklopedię wydawnictwa Gutenberga nie mogła sobie 

pozwolić nasza biblioteka, była to bowiem bardzo droga publi-
kacja, a na dodatek trudno dostępna - mówi kierownik Dziedzic. 
Zaznacza jednocześnie, że po raz pierwszy zdarzyło się, by bi-
blioteka w Górnie dostała taki prezent.

- Generalnie często dostajemy książki od mieszkańców gminy, 
ale pierwszy raz zdarzyło się, by ktoś ofiarował nam tak dużą 
ilość książek i tyle wartościowych egzemplarzy. Dziękujemy ser-
decznie pani Kręcisz za ten dar – mówi Halina Dziedzic. Kierownik Halina Dziedzic prezentuje podarowane książki.

Ogólnodostępna sala z 22 komputerami i dostępem do Internetu funkcjonuje między 
innymi w Zespole Szkół w Woli Jachowej. Pracownię wizytują: wójt Przemysław Łysak 
z dyrekcją szkoły, Jolantą Ksel i Haliną Pedrycz. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

LGD
 Wokół Łysej Góry 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestuje w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Koniec problemów mieszkańców 
Krajna Zagórza z dojazdem do 

Urzędu Gminy, przychodni w Górnie, 
KRUS czy do Starostwa Powiatowego 
w Kielcach. Od 1 września funkcjonu-
je nowa linia autobusowa.

- To ważny moment dla mieszkańców 
Krajna Zagórza, Krajna i Górna Parceli  
którzy do tej pory nie mieli połączenia 
autobusowego z Górnem - mówi Grze-
gorz Skiba, radny z Krajna, który wspól-
nie z radną Marzeną Jamrożek i wój-
tem Przemysławem Łysakiem zabiegali 
o utworzenie nowej linii autobusowej. 

W dniu 1 września 2014 uruchomiono 
linię 41 z Kielc przez Górno do Krajna 
Zagórza. Na symboliczne przecięcie 

wstęgi przed pierwszym kursem przyszli 
mieszkańcy Krajna Zagórza oraz wójt 
gminy Górno, Przemysław Łysak  z soł-
tysem Marianem Szlufikiem i radnymi 
Krajna Marzeną Jamrożek i Grzegorzem 
Skibą.

Autobusy na nowej linii będą wyko-
nywały sześć kursów dziennie wożąc 
mieszkańców Krajna Zagórza do Górna 
a następnie do Kielc ulicami Sandomier-
ską, Źródłową, Tarnowską, Popiełuszki 
i Wrzosową aż na Bukówkę.

- Mieszkańcy bez problemu dotrą do 
Urzędu Gminy, ośrodka zdrowia w Górnie 
oraz ważnych instytucji w Kielcach, jak 
ZEORK, bazary, KRUS czy Starostwo Po-
wiatowe - mówi wójt Przemysław Łysak.

Za unijne pieniądze
Mimo iście jesiennej pogody, tłum mieszkańców 

bawił się w sierpniu podczas Ludowego Festy-
nu Integracyjnego - Święta Plonów. 

Uroczystości rozpoczęła tradycyjna msza dziękczynna 
w kościele parafialnym w Górnie. Po niej korowód z wień-
cami uplecionymi z tegorocznych plonów przeszedł na 
stadion GKS Górno, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 
Starostowie dożynek Barbara Sobieraj z Górna i Tomasz 
Tofil z Cedzyny przekazali wójtowi Przemysławowi Łysa-
kowi chleb, a ten obiecał dzielić go sprawiedliwie.

Komisja konkursowa wybrała także najładniejszy wie-
niec dożynkowy, który reprezentował później naszą gmi-
nę na dożynkach powiatowych. Zdaniem jurorów najlepiej 
prezentował się wieniec mieszkańców Górna.

Później przyszedł czas na prezentację talentów mło-
dych mieszkańców gminy oraz gry, zabawy i konkursy dla 
dzieci, które przygotowała grupa Patigo. 

Pod specjalnie przygotowanym namiotem odbył się 
konkurs przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich. Ich 
członkinie przygotowały pyszne potrawy regionalne, 
którymi częstowały chętnych. Był też konkurs kulinarny 
z cennymi nagrodami, który wygrało KGW Radlin.

Wieczorem sceną zawładnął zespół góralski Ciupaga, 
a niesamowitą dyskotekę na żywo poprowadził miejsco-
wy zespół Elita. Gwiazdą imprezy był zespół Effect. Tłum 
mieszkańców tańczył i śpiewał razem z grupą discopolową. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również nocny 
pokaz szczudlarzy i teatr ognia. Obok stadionu w specjal-
nym autobusie Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno 
zorganizowano zbiórkę krwi. Jak informuje prezes stowa-
rzyszenia Grzegorz Ciepiela 84 osoby oddały blisko 38 
litrów krwi. Festyn zorganizowano za pieniądz z Unii.

Nowa linia  
autobusowa

„Gmina Górno miejscem udanego wypoczynku” - fol-
der o takim tytule, promujący walory turystyczne naszej 
gminy został wydany przez Gminny Ośrodek Kultury. 

Folder zawiera informacje o tym wszystkim, co może przy-
ciągnąć turystów do naszej gminy. Zaprezentowany w nim zo-
stał między innymi zalew w Cedzynie, Park Miniatur i wyciąg 
narciarski w Krajnie, zabytkowy kościół w Leszczynach. Nie za-
brakło opisu największej atrakcji, jaką są Góry Świętokrzyskie 
i miejscowości, z którymi związani są słynni Polacy: Maria Skło-
dowska-Curie, Stefan Żeromski czy ksiądz Piotr Ściegienny. 

Szesnastostronicowy folder zawiera także szczegółowy wy-
kaz miejsc noclegowych. Zaprezentowane w nim zostały ho-
tele w Cedzynie oraz wszystkie działające na terenie gminy 
gospodarstwa agroturystyczne.

Folder wydrukowano w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. 
Pieniądze na jego wykonanie z Unii Europejskiej zdobyli pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Folder będzie rozdawany 
m.in. na krajowych i zagranicznych targach turystycznych.

Wyczyszczone i pogłębione zo-
stały rowy przydrożne w Sko-

rzeszycach.  To efekt spotkania wój-
ta Przemysława Łysaka, pani sołtys 
i mieszkańców Skorzeszyc z przed-
stawicielem Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kielcach.

Na stan rowów narzekali mieszkańcy 
Skorzeszyc, których posesje były zalewa-
ne przez wodę spływającą z jezdni. Prob-
lem poruszono na zebraniu sołeckim. 

- Napisałam pismo do wójta w tej 
sprawie i on już dalej działał - mówi Re-
nata Mochocka, sołtys Skorzeszyc.

Wójt zorganizował spotkanie miesz-
kańców wsi z przedstawicielem Powia-
towego Zarządu Dróg, po którym rowy 
zostały wyczyszczone.

Woda już nie  
zaleje posesji

Na otwarcie nowej linii autobusowej przyszła grupa mieszkańców z wójtem Prze-
mysławem Łysakiem i radnymi Grzegorzem Skibą i Marzeną Jamrożek.

Radny Skiba rozdaje właścicielom gospodarstw agroturystycz-
nych foldery promujące turystykę w gminie Górno. 

Folder, który przyciągnie turystów

Starostowie dożynek przekazują chleb wójtowi Łysakowi.

Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno, oddział Górno
Pani Anna Łubek - Dyrektor Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzy-

skich z siedzibą w Bielinach
Pani Jolanta Obara – Kwiaciarnia Jolanta
Pan Tomasz Krukowski z Radlina – Kolejka Świętokrzyska
Pan Marian Kisiel – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Pan Henryk Olejarczyk – Transport Autobusowo-Ciężarowy
Panowie Łukasz i Konrad Armata – Piekarnia Skorzeszyce
Pan Zenon Dańda – Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno
Pan Tadeusz Kaleta z Górna
Ochotnicze Straże Pożarne z Górna, Leszczyn i Woli Jachowej
Specjalne podziękowania składamy na ręce Dyrektor Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Górnie, Pani Alfredy Zawieruchy-Rubak, za zapewnienie opieki 
medycznej na festynie

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ SPONSOROM

Wyczyszczone i pogłębione zostały 
rowy w Skorzeszycach.

miejscem udanego wypoczynku

Gmina Górno

GÓRNO KOŁO KIELC, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
www.gorno.pl

Wieniec ośpiewują mieszkańcy Górna Parceli. KGW z Radlina dostaje nagrodę w konkursie kulinarnym.

Na scenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Skorzeszyc. Tłumy bawiły się z zespołem Effect.
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Silna stuosobowa grupa repre-
zentowała gminę Górno pod-

czas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Kół 
Gospodyń Wiejskich w Licheniu. 

Już od czterech lat, we wrześniu do 
Lichenia przybywają grupy należące do 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych 
organizacji związanych z polską wsią. 
Jak w poprzednich latach, tegoroczny 
zjazd zaplanowany był na dwa dni 13-14 
września.

Silną, stuosobową grupę z gminy 
Górno reprezentowały w tym roku człon-
kinie Kół Gospodyń Wiejskich z Krajna, 
Leszczyn, Radlina, Skorzeszyc i Woli 
Jachowej oraz Zespół Śpiewaczy Gór-
nianecki.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
w sobotę organizowany był jarmark kul-
turowy na placu przed remizą OSP w Li-
cheniu. Podczas jarmarku można było 
podziwiać piękne, kolorowe stroje regio-
nalne, w których występowały gospody-
nie z całej Polski.

Dla smakoszy przygotowana została 
degustacja potraw regionalnych. W tym 
roku zgodnie z regulaminem każde koło 
do konkursu zgłosiło co najmniej dwa ro-
dzaje pierogów. Komisja konkursowa na 
czele z przewodniczącą Katarzyną Żak, 
musiała zatem spróbować co najmniej 
52 oryginalne wyroby. Komisja posta-
nowiła przyznać nie trzy, a pięć miejsc 
na podium i właśnie na tym piątym na-
grodzonym miejscu znalazło się KGW 
Krajno.

Kolejnym konkursem, do którego 
przystąpiły członkinie naszych kół, to 
konkurs rękodzieła. Natomiast na scenie 
36 Kół Gospodyń Wiejskich zaprezento-
wało folklor regionalny, w tym 4 nasze 

koła. Miłym akcentem było wyróżnienie 
dla Leszczyn za przepięknie wykonany 
występ wokalny.

W niedzielę organizatorzy zaplano-
wali przemarsz kół z parkingu nad jezio-
rem w Licheniu do bazyliki snktuarium 
Licheńskiego, zwiedzanie terenu Sank-
tuarium oraz uroczystą Mszę Świętą, 
podczas której modlitwy wiernych odczy-
tywały dwie nasze przedstawicielki: Kry-
styna Mochocka oraz Jadwiga Waldon, 
a delegacja w składzie: wójt gminy Prze-
mysław Łysak, Julianna Armata oraz 
Iwona Gałkiewicz, uczestniczyła w uro-
czystej procesji z darami do ołtarza.

Po mszy cała grupa udała się na 
wspólne odmówienie Koronki do Miło-

sierdzia Bożego w kaplicy Trójcy Świętej, 
a następnie pożegnała się z Licheniem 
odśpiewaniem „Barki” przed pomnikiem 
Jana Pawła II.

To już drugi raz, kiedy grupa z gminy 
Górno uczestniczy w tym niecodzien-
nym wydarzeniu. Nasi delegaci stanowili 
wyjątek na tegorocznym zjeździe. Żadna 
gmina z całej Polski nie miała tak silnej 
reprezentacji, uczestniczącej w tak wielu 
konkursach.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że atmo-
sfera zjazdu w Licheniu jest wspaniała 
i warto tu zaprezentować swój dorobek. 
I już dziś zapowiedzieliśmy swój udział 
w przyszłym roku, na V Ogólnopolskim 
Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich.
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Pielgrzymka do Lichenia

Nasi uczniowie laureatami konkursu powiatowego

Nasi uczniowie z wicestarostą Bogdanem Gieradą i nauczycielami.

Setki pierogów do zjedzenia, 
konkursy kulinarne dla całych 

rodzin, występy zespołów ludowych, 
koncert zespołu Arianie i dyskoteka 
pod gwiazdami. Tegoroczny Dzień 
Pieroga w Krajnie był pełen atrakcji.

W niedzielę 7 września w Krajnie na 
placu przy Gminnym Ośrodku Kultury 
już po raz drugi odbył się Dzień Piero-
ga. Przybyłych gości powitali radni Kraj-
na: Marzena Jamrożek oraz Grzegorz 
Skiba. Zgodnie z oczekiwaniami tego 
dnia podczas imprezy było smacznie, 
radośnie i bardzo muzycznie. Główną 
rolę odgrywały oczywiście pierogi, któ-
re zostały przygotowane na kilkanaście 
sposobów. Do konkursu przystąpiły ze-
społy z czterech gmin: Górna, Masłowa, 
Bielin i Bodzentyna, 10 Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz dwa Stowarzyszenia. 
Wszyscy mieli za zadanie przygotować 
co najmniej 25 porcji pierogów, a na-
stępnie rozdać je uczestnikom imprezy. 
Najsmaczniejsze pierogi zgodnie z wyni-
kami konkursu przygotowały gospodynie 
z Leszczyn, II miejsce zajęły panie ze 
Skorzeszyc, III miejsce przypadło KGW 
Lechowianki. 

NA LUDOWĄ NUTĘ
Wyniki konkursu ogłosił oraz wręczył 

nagrody wójt gminy Górno Przemysław 
Łysak, życząc wszystkim zgromadzo-
nym udanej zabawy.  

Imprezę otworzyły panie z KGW 
z Krajna, które wyśpiewały na wesołą 
nutę historię o pierogach. Był to miły 
początek świetnie zapowiadającego się 
popołudnia. Podczas dalszej części sce-
ną zawładnęły liczne kapele ludowe, tj. 
Bęczkowianie, Górnianecki, Niwa, ze-
spół ludowy z Krajna oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Radlina, Skorzeszyc 
i Leszczyn, a także zespół muzyczny 
Sami Swoi, który rozbawili licznie zgro-
madzoną publiczność. 

Po występach muzycznych przyszła 
kolej na konkurs Państwowej Inspekcji 
Pracy, do którego zostały zaproszone 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich.

Kolejnym konkursem kulinarnym, któ-
ry odbył się w Krajnie był konkurs lepie-
nia pierogów na czas. Jego uczestnika-
mi było 5 rodzin kilkuosobowych, które 
musiały w krótkim czasie ulepić 17 porcji 
pierogów, wygrana należała do tej dru-
żyny, która ulepiła najwięcej pierogów. 

ZABAWA Z KUBUSIEM
W międzyczasie aktorzy Teatru Ku-

buś umilali czas najmłodszym. Wraz  
z mimem i szczudlarzem dzieci mogły 
pomalować sobie twarz upodabniając 
się do swojej ulubionej postaci bajkowej, 
poskakać na skakance, uczestniczyć 
w przeciąganiu liny czy tworzyć żywy 
teatrzyk.

Prawdziwą gwiazdą wieczoru był dłu-
go wyczekiwany występ zespołu Arianie, 
który w ramach cyklu  40 koncertów – 
na 40-lecie zespołu Arianie, w składzie 
Marek Fijałkowski, Ewelina Wołowiec, 
Jurek Gumuła, zgrał rytmiczny i melo-
dyjny koncert, przypominając niektórym 
piękne wspomnienia młodości, będąc 
jednocześnie dla drugich wielkim odkry-
ciem. Wyjątkowo udany dzień zakończy-
ła dyskoteka pod gwiazdami przyciąga-
jąc wielu miłośników tańca.

Organizatorem wydarzenia był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Górnie przy 
współpracy z Kołem Gospodyń Wiej-
skich z Krajna. Patronat honorowy nad 
imprezą objął wójt gminy Górno Przemy-
sław Łysak.

/GOK/

Dzień Pieroga z Arianami

Frajdą dla dzieci było malowanie twarzy. Dla starszych zagrał zespół Arianie.

Uczestnicy pielgrzymki do Lichenia przed bazyliką.

Kolejny sukces naszych uczniów 
w konkursie ekologicznym.

W ramach X edycji programu eduka-
cji ekologicznej dla powiatu kieleckiego 
„Dla Ziemi, dla siebie” został rozstrzyg-
nięty konkurs „Segreguj razem z nami – 
butelki PET oraz papier”.

Uczniowie z dwóch naszych placó-
wek oświatowych uplasowali się w gro-
nie laureatów. W kategorii grupowej Ze-
spół Szkół w Bęczkowie zajął II miejsce. 
Natomiast w kategorii indywidualnej lau-
reatami zostali: Zawisza Siudajewski (II 
miejsce), Eryka Pióro, Wiktoria Grzego-
lec z ZSw Bęczkowie oraz Radek Salwa 
z ZSP w Cedzynie. Opiekę nad konkur-
sem sprawowali nauczyciele p. Mag-
dalena Ziemba i p. Jolanta Gałkiewicz 
z Bęczkowa oraz p. Katarzyna Krajcarz 
z Cedzyny.

W imprezie wzięło udział kilkaset osób. Na scenie Bęczkowianie. Panie z Woli Jachowej częstują pierogami wójta Łysaka. 
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Wrócili z medalami
Trzy medale, w tym złoty, srebrny i brązowy, wywal-

czyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Woli Jachowej podczas spartakiady w Sandomie-
rzu.

29 sierpnia odbyła się 7 Spartakiada Środowiskowych Do-
mów Samopomocy z Województwa Świętokrzyskiego na Sta-
dionie Miejskim w Sandomierzu.

Impreza rozpoczęła się od uroczystego otwarcia imprezy 
przez burmistrza Sandomierza i przybyłych gości. Na płycie 
stadionu zaprezentowały się wszystkie przybyłe Środowisko-
we Domy Samopomocy.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by uczestnicy po-
czuli ducha sportowej rywalizacji. Zawodnicy mieli zapewnione 
doskonałe warunki do startów w poszczególnych dyscyplinach. 
Wolontariusze, żołnierze i policja czuwali nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów oraz bezpieczeństwem uczestników.

Z dumą możemy oznajmić, iż sukcesy odnieśliśmy w takich 
konkurencjach jak:

Albert Modzelewski - złoty medal  w biegu na 100 metrów,
Sławomir Szwagrzyk, Przemysław Mazurek, Albert Modze-

lewski, Jan Błosiński  - srebrny medal sztafeta na 400 metrów,
Stanisław Waldon- brązowy medal – rozgrywki warcabowe,
Grzegorz Mazurczak - czwarte miejsce w biegu na 100 metrów.

Cieszymy się z odniesionych sukcesów, lecz wiemy o tym, iż 
zwycięzcami nie tylko są ci, którzy przekroczyli metę i zdobyli 
medale, ale również ci, którzy mieli odwagę stanąć na starcie.

/ŚDS/

Reprezentacja ŚDS Wola Jachowa w Sandomierzu z Anetą 
Grzegolec kierownik placówki.

Medalowy początek roku
Pięć medali przywieźli z Mistrzostw Województwa 

Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki i Ludo-
wych Zespołów Sportowych gimnazjaliści z Górna. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się lekkoatleci Gimnazjum 
w Górnie w nowym roku szkolnym. W rozgrywanych 5 wrześ-
nia na pięknym obiekcie sportowym w Strawczynie podopiecz-
ni trenera Waldemara Możdżonka zdobyli 5 medali Mistrzostw 
Województwa Świętokrzyskiego Związku LA i LZS. 

Każdy z zawodników wrócił z tych zawodów z medalem, 
a niektórzy z dwoma. 

Złoty medal zdobył Szymon Strząbała w rzucie dyskiem 
– 37,00 m nowy rekord szkoły, srebrny medal w skoku w dal 
(5,46) zdobył Szymon Brożyna, a brązowy w tej samej konku-
rencji (5,44) – Kamil Sulej. 

Również brązowy medal zdobyła Luiza Sobieraj w biegu 
na 100 metrów przez płotki oraz sztafeta 4 x 100 m chłopców 
w składzie: Mateusz Piotrowski, Kamil Sulej, Szymon Strzą-
bała, Szymon Brożyna. Ponieważ jest to początek roku, tym 
bardziej cieszą wspaniałe wyniki i medale. 

Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
/WM/

Na podium Szymon Strząbała, złoty medalista w rzucie dyskiem.

Drużyna z Leszczyn pod wodzą ks. Tomasza Kubickie-
go została zwycięzcą Ministranckiej Ligi Piłkarskiej.

Oto jak ministranci z Leszczyn opisują swoją drogę po puchar:
- Ks. Tomasz zgłosił nas do udziału w lidze. Zaczęliśmy regularnie 

trenować: jesienią i zimą - na hali w szkole podstawowej w Cedzynie, 
zaś na wiosnę - na Orliku w Mąchocicach. Mieliśmy taki zapał do gry 
i ochotę na zwycięstwo, że deszcze oraz burze nie stanowiły dla nas 
przeszkody. W lidze grając z Białogonem mecz grupowy wygraliśmy 
na wyjeździe 1-0. Była to wielka motywacja. Grając kolejny mecz 
z Mnichowem u siebie na stadionie w Górnie sięgnęliśmy po kolejne 
zwycięstwo, wygrywając 4-2 w dobrym stylu. Był to mecz półfinało-
wy i nasze oczekiwania się spełniły. Wszyscy byliśmy z siebie dumni 
wiedząc, że jesteśmy w finale. Kiedy nastał dzień, w którym po raz 
kolejny spotkaliśmy się na murawie – z ministrantami z parafii Bia-
łogon, każdy z nas był gotowy i zmotywowany do gry… I tak udało 
się wygrać ligę z ostatecznym wynikiem 3-2. Radość trwa do dziś. 
Na każdej Mszy Św. wracamy do meczu finałowego i wspominamy 
to wspaniałe wydarzenie. Na XIV Dniu Ministranta w Jędrzejowie 
odebraliśmy puchar z rąk biskupa ordynariusza Kazimierza Rycza-
na. Zwycięstwo dedykujemy Panu Bogu, który przez cały czas był 
z nami i pomógł nam wytrwać do samego końca. Podziękowania 
składamy ks. Tomkowi, który był głównym pomysłodawcą, aby wziąć 
udział w lidze i motywował nas do gry.  Dawid IWAŃSKI 

Ministranci z Leszczyn 
najlepsi w diecezji

Drużyna z Leszczyn - zwycięzca Ministranckiej Ligi Piłkarskiej.


