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GŁOS GÓRNA

Konsekracja  
w Górnie
Tłum wiernych, księża z okolicz-

nych parafii i władze naszej gmi-
ny wzięli udział w niedzielnej Eucha-
rystii w parafii Świętego Wawrzyńca 
w Górnie, podczas której Biskup Kiele-
cki Jan Piotrowski, konsekrował tamtej-
szy kościół.

By wziąć udział w tej niezwykłej uroczy-
stości, do Górna przybyli mieszkańcy nie-
mal z całej gminy. Nic dziwnego, bowiem 
po 31 latach od chwili rozpoczęcia budowy 
świątyni w Górnie została ona konsekro-
wana.

Trzy dni zakazu picia wody z wodociągu

Czytaj na stronie 7

Laur Michała Anioła 
dla naszego wójta
Za kreowanie polityki edukacyjnej 

sprzyjającej rozwijaniu kompetencji 
kluczowych dla nauczycieli oraz  
uczniów

Przemysław Łysak, wójt gmi-
ny Górno został uhonorowany 

Laurem Michała Anioła - nagrodą 
nadawaną przez Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach. 

Laury rozdano 18 września 
w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa  
i Nauk Medycznych w Kielcach 
podczas konferencji poświęco-
nej Przywództwu Edukacyjne-
mu. Nagrodę naszemu wójto-
wi wręczył Jacek Wołowiec, 
dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Kielcach.

W ten sposób, w całym 
województwie, uhonorowa-
nych zostało tylko sześciu 
włodarzy miast i gmin.

Czytaj na stronie 4

Przez trzy dni w pięciu wsiach 
na terenie gminy Górno nie 

można było wykorzystywać wody 
z wodociągu do celów spożywczych. 
Wyższe stężenie bakterii E.coli wy-
kryto tylko w Bęczkowie, ale zakaz 
wprowadzono na terenie niemal całej 
gminy.

Decyzja o zakazie wykorzystywania 
wody z wodociągu Krajno-Górno dotar-
ła faksem do naszego Urzędu Gminy 
w środę rano 16 września.

Sanepid wydał taką decyzję po tym, 
jak w Bęczkowie wykryto wyższe od 
dopuszczalnej normy stężenia bakterii 
E.coli w wodociągu. 

- Bezzwłocznie poinformowaliśmy  

o tym mieszkańców. Powiadomiliśmy 
sołtysów, zamieściliśmy komunikat na 
stronie internetowej urzędu oraz na tab-
licach ogłoszeń w poszczególnych miej-
scowościach. Przez cały dzień media 
lokalne informowały o zakazie - mówi 
Przemysław Łysak, wójt Górna.

Wodę dla mieszkańców woziły dwie 
cysterny Wodociągów Kieleckich, które 
mają stosowny atest. Woda dystrybuo-
wana była do późnych godzin nocnych. 
Oprócz tego zamówionych zostało po-
nad 5 tysięcy pięciolitrowych baniaków 
z wodą, którą rozwozili mieszkańcom 
pracownicy Urzędu Gminy, interwen-
cyjni i ZUK. Do pomocy zaangażowani 
byli także strażacy ze wszystkich jedno-

stek OSP działających na terenie gminy. 
Jednocześnie czyszczono i chlorowano 
wodociąg. To szybko przyniosło efekt. 
W piątek 18 września przed godz. 15 
Sanepid odwołał zakaz.

Warto podkreślić, że bakterię E.coli 
wykryto tylko w Bęczkowie, ale zakaz 
wprowadzono na tak wielkim obszarze. 

Sanepid tłumaczy się procedurami 
i względami bezpieczeństwa. Marek Kit-
liński, kierownik Zakładu Usług Komu-
nalnych w Górnie mówi jednak krótko: - 
Według mnie, to była pochopna decyzja 
ze strony sanepidu. Uważam, że zakaz 
powinien obejmować tylko Bęczków - 
twierdzi Kitliński. 

/AP/

Powstaje 
orkiestra dęta
Przy Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Górnie powstaje Orkie-
stra Dęta. Jeśli chcesz w niej grać, 
przyjdź na spotkanie, które odbędzie 
się 9 października. 

Zgłaszać się mogą nawet osoby, 
które nie potrafią grać na żadnym in-
strumencie, ale chciałyby się nauczyć. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 
października o godzinie 18 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górnie.

Czytaj na stronie 6
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PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU
Wójt gminy Górno informuje, iż „Realizacja programu 

usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 
Górno” w 2015 roku została dofinansowana ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 62.480,00 zł, tj. 50% 
kosztów kwalifikowanych zadania;

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 43.736,00 zł ,tj. 

35% kosztów kwalifiko-
wanych zadania;

Gmina Górno - kwota 
dotacji  24.140,00 zł.

SZCZEPIONKI NA WŚCIEKLIZNĘ
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, 

że od 25 września do 4 października na terenie naszego re-
gionu przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów 
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szcze-
pionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa 
wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, kwadrato-
wym pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pa-
kiet waży ok. 15 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na 
pola, łąki i lasy z samolotu, a część zostanie wyłożona ręcz-
nie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem ak-
cji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa 
świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym 
samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną 
ludzi. Uwaga! Pakietów ze szczepionką nie należy dotykać!

PLAN NISKIEJ EMISJI
Gmina Górno przystąpiła w marcu tego roku do opraco-

wania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Proces polegał na 
wykonaniu ankietyzacji mieszkańców gminy, placówek uży-
teczności publicznej i sektora działalności gospodarczej. 
Przeprowadzona została również Strategiczna Ocena Od-
działywania na Środowisko. 

Po konsultacjach społecznych i wprowadzonych popraw-
kach  w dniu 23 września 2015 roku podjęta została uchwa-
ła Rady Gminy w Górnie w sprawie uchwalenia ,,Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Górno” oraz Prognoza 
oddziaływania na środowisko.

Nieodłącznym elementem planu jest baza danych, która 
zawiera informacje o wielkości emisji CO2 w poszczegól-
nych sektorach gminy. 

Opracowanie planu kosztowało – 9 298,80 zł.
Projekt ten współfinansowany z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  - 
7 903,98 zł.

- Gmina  Górno  wkład własny –  1 394,82 zł.

CZYTALI LALKĘ
Spotkanie w Gminnej Bibliotece w Górnie odbyło się 

w ramach „Narodowego czytania Lalki” - akcji prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Czytanie nie było jednak jedynym celem 
spotkania. Ci, który przyszli do biblioteki 22 września, mogli 
także obejrzeć wystawę różnych wydań z różnych lat tej po-
wieści Bolesława Prusa. Dodatkowo osoby, które przyniosły 
na spotkanie swoją książkę mogły, otrzymać odcisk specjal-
nej okolicznościowej pieczęci.

Osoby, które często korzystają z komunikacji pub-
licznej, z pewnością ucieszy fakt, że na terenie 

gminy Górno zamontowano kilkanaście nowych wiat 
przystankowych. Za ich wykonanie i zainstalowanie za-
płaciła gmina.

Kiedy w Bęczkowie oddawano do użytku nowy chodnik 
przy drodze powiatowej, mieszkańcy dziękując za deptak pro-
sili, aby przy przystanku autobusowym pojawiła się także wia-
ta. Jak widać, ich słowa nie uszły uwadze wójta Przemysława 
Łysaka.

- Mamy trochę oszczędności, więc zakupiliśmy i zamonto-
waliśmy kilkanaście wiat przystankowych w miejscach, gdzie 
ich do tej pory nie było. Zbliża się jesień i zima, będzie więcej 
deszczowych dni, wiaty z pewnością przydadzą się pasaże-
rom komunikacji publicznej - stwierdza wójt Łysak.

Nowe wiaty ustawiono w miejscowościach: Bęczków, Kraj-
no Parcele, Leszczyny Skała, Górno oraz Górno Zawada.

Mamy nadzieję, że będą służyły przez długie lata. 

Mamy nowe 
przystanki
autobusowe

Kilkanaście wiat przystankowych, takich jak ta, zostało zamon-
towanych na terenie gminy Górno.

GMINA GÓRNO
Górno
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Komfort pracy i higiena
O takich warunkach pracy  właś-

nie marzyłyśmy - mówią pa-
nie zatrudnione w kuchni szkolnej 
w Bęczkowie, gdzie właśnie zakoń-
czyła się modernizacja bloku żywie-
niowego.

Remont zaczął się na początku wa-
kacji i trwał aż do nowego roku szkol-
nego.

Kucharki ze szkoły w Bęczkowie nie 
kryją zachwytu patrząc na nowy blok 
żywieniowy i jego wyposażenie.

Remont bloku żywieniowego 
w Zespole Szkół w Bęczkowie był jedną 
z największych tegorocznych inwestycji 
finansowanych w całości z budżetu gmi-
ny Górno. Kosztował ponad 600 tysięcy 
złotych. Pracownicy szkoły w Bęczko-
wie nie mają najmniejszych wątpliwości, 
że warto było wydać te pieniądze.

W centralnej części kuchni, gdzie jesz-
cze do niedawna stała stara węglowa 
kuchnia, dziś znajduje się zestaw sprzę-
tów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Dwa kotły ciśnieniowe do gotowania 
zupy czy ziemniaków pomieszczą w su-
mie 300 litrów. Obok dwie kuchenki, każ-
da z czterema płytami grzewczymi.

- Jest też nowy zmywak, dwie szafy 
chłodnicze mogące pomieścić kilkaset 
kilogramów żywności. W pomieszczeniu 
obok mamy lodówkę i wyparzarkę do 
jajek, a tu jest zmywarka do termosów 
- mówi Ewa Kasperek, dyrektor Zespo-
łu Szkół w Bęczkowie, która oprowadza 

nas po bloku żywieniowym. - Wymie-
niona została winda do transportu żyw-
ności z magazynów znajdujących się 
w piwnicy. - Tu jest obieralnia warzyw 
i magazyny żywności - informuje pani 
dyrektor prowadząc nas do podziemi 
budynku. Tu znajduje się także szatnia 
i łazienka z prysznicem dla pracowni-
ków kuchni.

Odnowiona została szkolna stołów-
ka. Wykonano nową wentylację po-
mieszczeń, na podłodze ułożono nowe 

płytki, a toalety w sąsiedztwie jadalni 
wyremontowano i dostosowano do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Blok żywieniowy w szkole w Bęczko-
wie zacznie funkcjonować lada dzień. 

Zadowolony z inwestycji jest wójt 
Przemysław Łysak. - Od bardzo dawna 
były takie plany. Szkoła w Bęczkowie 
ma najlepsze warunki lokalowe. Dobrze, 
że wraz z tą Radą Gminy udało mi się 
te plany zrealizować - mówi wójt Łysak.

/AP/

Jeszcze przed wakacjami w tym miejscu stała stara kuchnia węglowa.

Pomieszczenia do przechowywania, 
mycia i sterylizacji jaj.

Szafa chłodnicza i zamrażarka - w każdej mieści 
się kilkaset kilogramów żywności.

Pracownice nie będą już musiały myć termosów 
ręcznie - mają do tego specjalną zmywarkę.

Dyr. Kasperek pokazuje wyremon-
towaną obieralnię.
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Przemysław Łysak, wójt gminy 
Górno został uhonorowany Lau-

rem Michała Anioła - nagrodą nada-
waną przez Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 
To kolejna instytucja oświatowa doce-
niająca wysiłki edukacyjne w gminie 
Górno. 

Po raz pierwszy w tym roku Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli postanowiło wręczyć nagrodę 
w postaci Lauru Michała Anioła przed-
stawicielom świętokrzyskich samorzą-
dów, dyrektorom szkół oraz nauczycielom 
szkół wszystkich poziomów edukacyj-
nych. 

ZA CO NAGRADZANO?
Nagrodą uhonorowano samorzą-

dowców, dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych, którzy aktywnie wspierali 
nauczycieli w doskonaleniu zawodowym 
oraz motywowali ich do podejmowa-
nia nowych inicjatyw na rzecz edukacji  
i zachęcali do aktywnego uczestniczenia 
w szkoleniach ukierunkowanych na pod-
noszenie jakości kształcenia.

NASZ WÓJT WYRÓŻNIONY
W gronie wyróżnionych znalazł 

się Przemysław Łysak, wójt gmi-
ny Górno, który otrzymał Laur Mi-
chała Anioła za kreowanie polityki 
edukacyjnej sprzyjającej rozwijaniu 
kompetencji kluczowych nauczycieli  
i uczniów. Wójt Przemysław Łysak pod-

kreśla, że zawsze 
i wszędzie atutem 
szkoły powinni być 
jej nauczyciele, 
którzy są liderami 
środowiska ucz-
niowskiego. Współ-
czesny świat wyma-
ga przygotowania 
uczniów do życia 
w nowych warun-
kach. Nadrzędnym 
celem działań edu-
kacyjnych szkoły 
jest wszechstronny 
rozwój ucznia. Dla-
tego też uczniowie 
w szkole powinni 
nie tylko zdobywać 
wiedzę, ale również kształtować  umie-
jętności kluczowe, które są niezbędne do 
skutecznego wypełnienia zadań związa-
nych z nauką, przyszłą pracą i funkcjono-
waniem w społeczeństwie. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
dyrektorów szkół oraz nauczycieli niewąt-
pliwie ciągle przyczynia się do czytelnego 
i kreatywnego planowania działań w pra-
cy. 

TYLKO SZEŚCIU WŁODARZY 
W tym roku Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli wręczyło dwa-
dzieścia dwa Laury Michała Anioła. 

Z grona włodarzy 102 gmin wojewódz-

twa świętokrzyskiego otrzymało je tylko 
sześciu: Przemysław Łysak, wójt Górna, 
Marian Buras, wójt Morawicy, Robert Ja-
worski, burmistrz Chęcin, Bogdan Soboń, 
starosta konecki, Konrad Kronig, prezy-
dent Skarżyska-Kamiennej  oraz Jaro-
sław Górczyński, prezydent Ostrowca 
Świętokrzyskiego.

Wyróżnionym gratulował również 
Grzegorz Bień, świętokrzyski wiceku-
rator oświaty. Specjalne podziękowania 
i kwiaty za wspieranie gminnej oświaty 
otrzymał również nasz wójt od dyrekto-
rów szkół podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy.

Laur Michała Anioła dla wójta

Wójt Przemysław Łysak odbiera Laur Michała Anioła z rąk Jacka 
Wołowca, szefa ŚCDN.

W upalną niedzielę 9 sierpnia podczas XVI 
Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklory-
stycznych i Solistów swą twórczość zaprezen-
towało aż 607 artystów:  31 zespołów śpiewa-
czych, 21 solistów i 7 zespołów pieśni i tańca. 
Imprezę rozpoczęli ubiegłoroczni laureaci: Ze-
spół Pieśni i Tańca Bęczkowianie oraz Maria 
Jamrożek. 

Na chmielnickiej scenie z gminy Górno swój 
kunszt pokazali w kategorii Zespół Śpiewa-
czy – zespół Górnianecki oraz lider zespołu 
Bęczkowianie – Bronisław Skowroński, któ-
ry pierwszy raz wystąpił w kategorii Solista.  
Jury wyróżniło występ Górnianecek. Gratulujemy.

/KM/

Kolejne wyróżnienie Robią przepyszną zalewajkę
Koło Gospodyń Wiejskich ze Sko-

rzeszyc zajęło II miejsce pod-
czas V Świętokrzyskiego Święta Zale-
wajki w Hucie Szklanej.

W 40-stopniowym upale w pojedynku 
o tytuł najlepszej zalewajki zmierzyły się 
zespoły z całego powiatu kieleckiego. 

Gminę Górno reprezentowały Koła 
Gospodyń Wiejskich z Górna Parceli, 
Radlina, Skorzeszyc i Woli Jachowej.

Jak wszyscy zgodnie stwierdzili, każ-
da potrawa miała niepowtarzalny smak, 
oczywiście każdy przepis był oryginalny, 
inny, wyjątkowy.

Jury nie mając łatwego zadania wy-
brało najsmaczniejszą oceniając smak, 
estetykę podania oraz 
zgodność przygotowania 
z tradycją. Zwycięską zupą 
tegorocznej edycji konkursu 
została zalewajka z Ryko-
szyna. Drugie miejsce za-
jęły reprezentantki gminy 
Górno - Koło Gospodyń ze 
Skorzeszyc. Organizatorzy 
nagrodzili panie za Skorze-
szyc przydatnym w kuchni 
sprzętem. 

Warto podkreślić, że na konkurs w 
Hucie nasze Koła Gospodyń potrawy 
przygotowały z własnych środków finan-
sowych, natomiast transport zapewnił 
GOK Górno. Zalewajka na festynie była 
serwowana za darmo.

Konkursowi towarzyszyły również 
występy zespołów ludowych na scenie. 
Miłym akcentem był występ pań z KGW 
Radlin, które swym śpiewem porwały do 
tańca publiczność.

Naszym reprezentantkom towarzyszyli 
Janusz Bednarz - przewodniczący Rady 
Gminy Górno oraz radny powiatowy - 
Grzegorz Ciepiela. Gratulujemy.

/KM/
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Górno zachwyciło Licheń
Trzecie miejsce Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Leszczyn oraz 
Kapeli Henryka Janusa z Bęczkowa 
podczas Jarmarku Kulturowego oraz 
wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiej-
skich z Woli Jachowej w konkursie 
kulinarnym. To rezultat udziału de-
legacji gminy Górno w V Ogólnopol-
skim Zjeździe Kół Gospodyń Wiej-
skich w Licheniu.

Do miasta, w którym wybudowano   
największe w kraju sanktuarium, poje-
chała delegacja naszej gminy złożona 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczy-
nach, Radlina, Woli Jachowej, Górna 
Parceli, Krajna oraz Kapeli Henryka Ja-
nusa z Bęczkowa.

TRZECIE MIEJSCE 
I WYRÓŻNIENIE
Uczestnicy zjazdu wzięli udział w Jar-

marku Kulturowym. Można było skoszto-
wać specjałów kulinarnych. Swoje stoi-
sko wystawowe miała oczywiście gmina 
Górno, a potrawa przygotowana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Jacho-
wej została wyróżniona przez jurorów.

Uczestnicy zjazdu prezentowali się na 
scenie i tu także reprezentanci naszej 
gminy zostali dostrzeżeni przez jurorów. 
Trzecie miejsce zajęły ex aequo Koło 
Gospodyń Wiejskich z Leszczyn oraz 
Kapela Henryka Janusa z Bęczkowa. 
Publiczność tak się rozbawiła przy mu-
zyce naszego zespołu, że organizatorzy 
poprosili, aby kapela z Bęczkowa zagra-
ła jeszcze raz na zakończenie pierwsze-
go dnia zjazdu.

COŚ DLA CIAŁA I DLA DUSZY
Drugi dzień miał już charakter mod-

litewno-duchowy. O godz. 9.30, przy 
dźwiękach orkiestr dętych, gospody-
nie przeszły w paradnym korowodzie 
na teren sanktuarium. O godz. 10.00 
gospodynie wysłuchały prelekcji pani 
Małgorzaty Terlikowskiej, która w swo-
im wystąpieniu mówiła o roli kobiety 
w związku małżeńskim, a także o tym, 

jak sobie radzić w trudnych chwilach, ja-
kie dotykają każde małżeństwo.

Uczestnicy pielgrzymki modlili się 
podczas uroczystej Eucharystii, któ-
rej przewodniczył ordynariusz diecezji 
włocławskiej, bp Wiesław Alojzy Me-
ring.

CZYNNY UDZIAŁ W EUCHARYSTII
Nasza delegacja także wzięła czynny 

udział w Eucharystii. Dary niósł radny 
i sołtys Cedzyny Tomasz Tofil oraz Bar-
bara Forma z KGW Radlinianki i Barbara 
Grzesik z KGW Wola Jachowa. Modli-
twę wiernych czy-
tała zaś Magdalena 
Skowron z KGW 
Krajno.

Msza w bazylice 
licheńskiej zakoń-
czyła się odśpiewa-
niem „Barki”, ulubio-
nej pieśni papieża 
Jana Pawła II.

Transport do Li-
chenia na V Ogól-
nopolski Zjazd Kół 
Gospodyń sfinan-
sował Przemysław 
Łysak, wójt gminy 

Górno. Uczestnicy sami musieli zapłacić 
za nocleg i wyżywienie.

ZADOWOLENI Z WYJAZDU
- Wszyscy byli zachwyceni i cieszyli 

się, że mogli wziąć udział w zjeździe. 
Mieliśmy świetną możliwość pozna-
nia tradycji i sposobu działania innych 
kół, a przy tym promować naszą gmi-
nę i świętokrzyską kulturę. Modlitwa 
w sanktuarium w Licheniu także była 
niezwykłym doznaniem –  mówi Wiesła-
wa Obara z KGW Radlinianki, uczest-
niczka zjazdu w Licheniu.

Delegacja gminy Górno w korowodzie do sanktuarium licheńskiego.

Stoisko naszej gminy cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Delegacja gminy Górno podczas występu w Licheniu.
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Sukces naszych druhen-strażaków podczas Powia-
towych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Straw-

czynie.
Zmagania strażaków z całego powiatu odbyły się 20 wrześ-

nia. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Woli Ja-
chowej zajęła trzecie miejsce. Drugie zdobyła MDP z Woli 
Morawickiej. Pierwsze miejsce MDP Kowala. 

Dekoracji zawodniczek brązowym medalem dokonuje 
świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach nadbrygadier Zbigniew Muszczak.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
/AP/

6

Druhny 
na medal

Więcej szczegółów dotyczących spotkania można uzyskać pod nr tel.  
41/302-30-31 lub 504 411 350  

Wójt Gminy Górno 
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie  
Koło Gospodyń Wiejskich z Krajna 

zapraszają 

4 października 2015 r. o godzinie 14-tej 

na Dzień Pieroga w Krajnie 

 
W programie: 

Konkurs na najsmaczniejsze pierogi 
Konkurs lepienia pierogów na czas 

 
W części artystycznej występy: 

- Zespołu Śpiewaczego Górnianecki 
- Zespołu Pieśni i Tańca Bęczkowianie 
- Dziecięcego Zespołu „Górne Nutki” 

- Zespołu Niwa 
- Kapela z Kakonina 

- Kół Gospodyń Wiejskich  
z: 

Górna-Parceli, Leszczyn, Radlina, Skorzeszyc  
oraz Woli Jachowej  

DISCO z DJ 
 

     

Od godz. 11 do 16 trwać będzie zbiórka krwi na którą  
zaprasza radny powiatowy Grzegorz Ciepiela. 

Czekają atrakcyjne nagrody dla dawców - między innymi 
dobrej jakości koszulki z logo gminy Górno. 

Wójt Gminy Górno 
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie  
Koło Gospodyń Wiejskich z Krajna 

zapraszają 

4 października 2015 r. o godzinie 14-tej 

na Dzień Pieroga w Krajnie 

 
W programie: 

Konkurs na najsmaczniejsze pierogi 
Konkurs lepienia pierogów na czas 

 
W części artystycznej występy: 

- Zespołu Śpiewaczego Górnianecki 
- Zespołu Pieśni i Tańca Bęczkowianie 
- Dziecięcego Zespołu „Górne Nutki” 

- Zespołu Niwa 
- Kapela z Kakonina 

- Kół Gospodyń Wiejskich  
z: 

Górna-Parceli, Leszczyn, Radlina, Skorzeszyc  
oraz Woli Jachowej  

DISCO z DJ 
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Tłum wiernych, księża z okolicznych parafii i władze 
naszej gminy wzięli udział w niedzielnej Eucharystii 

w parafii Świętego Wawrzyńca w Górnie, podczas której 
biskup ordynariusz Jan Piotrowski konsekrował tamtejszy 
kościół.

By wziąć udział w tej niezwykłej uroczystości, do Gór-
na przybyli mieszkańcy niemal z całej gminy. Nic dziwnego, 
bowiem po 31 latach od chwili rozpoczęcia budowy świątyni 
w Górnie została ona konsekrowana przez biskupa Jana Pio-
trowskiego, ordynariusza diecezji kieleckiej.

Kościół jest poświęcony i oddany do kultu religijnego. Zo-
stały namaszczone świętym olejem krzyżma ściany i ołtarz. 
W uroczystości wzięli udział: ks. prałat Jerzy Ostrowski, ks. 
Mirosław Kowalski, profesor Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Kielcach, ks. dziekan Franciszek Siarek, ks. infułat 
Stanisław Malinowski, Adam Perz, kanclerz kurii, ks. Włodzi-
mierz Jastrząb, proboszcz Skorzeszyc i wielu innych księży, 
alumnów i kleryków.

W uroczystości wzięli także udział radni, kierownicy i dyrek-
torzy gminnych jednostek z wójtem Przemysławem Łysakiem 
i jego zastępcą Czesławem Pytlem.

Warto podkreślić zaangażowanie ludzi w uroczystość: Gór-
nianecek, OSP Górno, szkoły, dzieci i miejscowej społeczno-
ści. Przygotowaniem duchowym do konsekracji w czasie misji 
zajął się kapelan strażaków ks. Łukasz Zygmunt.

Górno przygotowało się też zewnętrznie na konsekrację 
przez przystrojenie domów i miejscowości. Ks. kanonik Edward 
Kupis, proboszcz parafii Górno, wyrażał wielką radość, że do-
kończył dzieło budowy świątyni.

Parafia Górno istnieje od 1935 r. Powstała z części parafii 

Daleszyce. Erygował ją bp Augustyn Łosiński. W tym samym 
roku wzniesiono pierwszy kościół parafialny, który służył wier-
nym przez wiele lat. Rozrastająca się wspólnota parafialna po-
trzebowała jednak większej świątyni. Jej budowę rozpoczęto 
w 1984 r. staraniem ks. Stanisława Janaszka. Kamień węgiel-
ny poświęcił i wmurował w ściany nowej świątyni bp Stanisław 
Szymecki. 

W prezbiterium kościoła umieszczono obraz świętego Waw-
rzyńca, patrona parafii. W świątyni jest także obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej, który kiedyś znajdował się w starym koś-
ciółku. 

Wielkie święto parafii Górno

Biskup Jan Piotrowski konsekruje kościół w Górnie.
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Turniej badmintonowy dla dzieci 
i młodzieży odbył się w Zespole 

Szkół w Górnie.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

w Górnie znane były dotychczas z osiąg-
nięć sportowych z lekkiej atletyki i tenisa 
stołowego. W tym roku zaproponowano 
uczniom udział w zajęciach i turniejach 
w nowej dyscyplinie sportowej – badmin-
tonie.

Salę gimnastyczną podzielono na trzy 
miniboiska do badmintona, na którym to-
czyły się pojedynki w minisetach. 

Dzieciom i młodzieży bardzo się te za-
jęcia spodobały i aktywnie uczestniczyli 
w eliminacjach klasowych w badmintonie.

W przeprowadzonych eliminacjach 
klasowych wzięło udział 78 uczniów:

Kl. II – III b Gimnazjum – 10 uczniów
Kl. I – III a Gimnazjum – 11 uczniów
UKS – 11 uczniów Gimn. i SP
Kl. VI a – 13 uczniów
Kl. VI a i VI b – 11 uczniów
Kl. V – 16 uczniów
Kl. IV – 6 uczniów
W I Mistrzostwach SP i Gimnazjum 

wzięło udział: 11 uczniów i uczennic Gim-
nazjum oraz 12 uczniów i uczennic SP.

Eliminacje i zawody mistrzowskie roz-
grywano systemem: „do dwóch przegra-
nych setów”, razem dziewczęta i chłopcy. 
Gry rozgrywano na trzech boiskach rów-
nocześnie.

Medalistami Mistrzostw SP zostali:
I miejsce – Łucja Sikora – VI a

II miejsce – Karolina Strząbała – VI a
III miejsce – Gabriela Kowalska – VI a
Medalistami Mistrzostw Gimnazjum 

zostali:
I miejsce – Jakub Salwa – kl. II 
II miejsce – Konrad Łysak – kl. III
III miejsce – Grzegorz Piotrowski – kl. 

III
Medale najlepszym badmintonistom 

wręczono w obecności wójta gminy 
Przemysława Łysaka, dyrektora Zespo-
łu Szkół w Górnie Stanisława Niestója 

oraz organizatora turniejów, nauczyciela 
wychowania fizycznego Waldemara Moż-
dżonka. 

- W bieżącym roku szkolnym planuje-
my wziąć udział w Mistrzostwach Woje-
wództwa w badmintonie w kategoriach: 
SP i Gimnazjum dziewcząt i chłopców. 
Mamy nadzieję na dobrą zabawę, naukę, 
a w przyszłości na sukcesy - mówi Wal-
demar Możdżonek.

/WM/

Turniej badmintonowy

Mamy sekcję szachową

Jak widać, podczas zawodów badmintonowych uczestnicy świetnie się bawili.

Kółko szachowe powstało przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 

w Górnie, w którym ośmioro dzieci 
z terenu gminy Górno rozpoczęło dar-
mową naukę gry w szachy. 

Zajęcia obejmują: teorię – wprowa-
dzenie nowego materiału oraz ćwiczenia 
praktyczne, które odbywają się na profe-
sjonalnym sprzęcie szachowym.

 Zajęcia gry w szachy prowadzone są 
przez Roberta Karpetę, instruktora sza-
chowego i sędziego szachowego klasy II, 
posiadającego pierwszą kategorię sza-
chową (I),  ranking polski 2000 pkt. oraz 
ranking światowy (Elo)  1957 pkt.

- Podczas mojej pracy w sekcji szacho-
wej LZS Kordian Bliżyn (w latach 1995-
2005), osiągnęła ona następujące sukce-
sy - mówi Robert Karpeta, wyliczając:

- zdobycie II miejsca w Drużynowych 
Mistrzostwach Województwa Seniorów 
w 2002 roku i III w 2003 roku,

- pięciokrotne zdobycie I miejsca w Wo-
jewódzkim Drużynowym Turnieju Szacho-
wym o „Złotą Wieżę” i udział w finałach 
Ogólnopolskich: w Bochni, Ostródzie, 

Bartkowej, Choto-
wej i Międzybrodziu 
Żywieckim w latach 
2000-2005,

- pięciokrotne 
zajęcie I miejsca 
w Wojewódzkich 
Drużynowych Zi-
mowych Igrzyskach 
Ludowych Zespo-
łów Sportowych 
w szachach w latach 
2000-2005.

- Chciałbym wy-
korzystać swoje do-
świadczenie w pracy z dziećmi i młodzie-
żą w GOK-u w Górnie - deklaruje Robert 
Karpeta, który mieszka teraz w Górnie.

Zajęcia w kółku szachowym odbywa-
ją się raz w tygodniu w czwartki o godz. 
16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gór-
nie, Górno 79 a.

Zapraszamy kolejne chętne dzieci  
i młodzież do gry w szachy w kółku sza-
chowym.

Pomysłodawcą założenia sekcji sza-

chowej jest wójt Przemysław Łysak, który 
myśli, by w przyszłości stworzyć w gminie 
klub szachowy. - To piękny sport. Sam 
trenowałem go, gdy byłem młodym chłop-
cem, a z panem Karpetą przed 30 laty, 
rywalizowaliśmy w zawodach w lidze 
szachowej i stąd się znamy. Szachy do-
skonale rozwijają zdolności analityczne 
i umysłowe. Górno ma duży potencjał, za-
chęcam do trenowania - mówi wójt Łysak.

/KM/

Podczas zajęć kółka szachowego.


