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GŁOS GÓRNA

Są jak Michał Anioł

Przemysław Łysak, wójt Górna 
oraz dwóch dyrektorów szkół 

działających na terenie naszej gmi-
ny otrzymało nagrodę Laur Michała 
Anioła.

Świętokrzyskie Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli wręczyło nagrodę Laur 
Michała Anioła przedstawicielom świę-
tokrzyskich samorządów, nauczycielom 
oraz dyrektorom szkół. Nagroda hono-
ruje samorządowców, którzy aktywnie 
wspierali nauczycieli w doskonaleniu 
zawodowym oraz placówki oświatowe, 
z których najwięcej nauczycieli wzięło 

udział w kursach i szkoleniach organizo-
wanych przez Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
w roku szkolnym 2015/2016. W gminie 
Górno nagrodę Laur Michała Anioła 
otrzymali: wójt Przemysław Łysak, dy-
rektor Zespołu Szkół w Woli Jachowej 
Jolanta Ksel i dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Cedzynie - Ewa 
Krajcarz.

Warto zaznaczyć, że wójt Przemy-
sław Łysak jako jeden z trzech szefów 
gmin w województwie otrzymał Laur Mi-
chała Anioła drugi rok z rzędu. 

Świętowali złote gody

Podczas gali wręczenia nagrody Laur Michała Anioła. Na zdjęciu: Krzysztof Obratański 
burmistrz Końskich, Przemysław Łysak wójt Górna, Michał Pękala wójt Radoszyc oraz 
Marian Buras wójt Morawicy.

Woda może  
zdrożeć o połowę

18 par z gminy Górno świętowa-
ło złote, a trzy pary diamen-

towe gody. Obchody jubileuszu roz-
poczęła uroczysta msza w kościele 
w Górnie. 

Następnie w Gminnym Ośrodku Kul-
tury małżonkowie odebrali z rąk woje-
wody Agaty Wojtyszek medale nadane 
im przez prezydenta RP. 

Z okazji jubileuszu otrzymali także 
od wójta gminy pamiątkowe grawertony. 

Był również poczęstunek i czas na wspólne 
wspomnienia.

14 z 15 radnych gminy Górno 
podpisało się pod rezolucją 

protestującą przeciwko nieustannym 
kontrolom w Urzędzie Gminy Górno. 
Zdaniem autorów doku-
mentu destabilizują one 
pracę urzędu i mają na 
celu zdyskredytowanie 
władz gminy.

Rezolucja zostanie wy-
słana do wojewody, 
marszałka wojewódz-
twa, komendanta 
wo jewódzk iego 
policji oraz dyrek-
tora kieleckiej de-
legatury Najwyż-
szej Izby Kontroli.

Na zdjęciu Janusz 
Bednarz, prze-
wodniczący Rady 
Gminy Górno prezen- 
tujący rezolucję. Czytaj na stronach 4-5

Radni protestują 
przeciw ciągłym 
kontrolom

Nawet o 50 procent może podro-
żeć woda w gminie Górno, jeśli 

Sejm wprowadzi ustawę, której pro-
jekt właśnie trafia pod obrady posłów.

Taką informację podali, na ostatniej 
sesji Rady Gminy, pracownicy Zakładu 
Usług Komunalnych w Górnie.

- Według nowej ustawy każdy metr sze-
ścienny wody, wydobytej spod ziemi pozy-
skiwanej przez zakłady takie jak nasz, ma 
być opodatkowany kwotą około 70 groszy, 
odprowadzoną do nowo powstałej instytu-
cji Wody Polskie. Ustawa wprowadza do-
datkowo szereg wymogów co do aparatury 
pomiarowej, którą trzeba będzie zakupić 
i zamontować - mówi Grzegorz Ciepie-
la, kierownik Zakładu Usług Komunalnych 
w Górnie. - Jeśli ustawa zostanie uchwalo-
na, to przez nowy podatek cena wody w na-
szej gminie wzrośnie o 50 procent - infor-
muje kierownik Ciepiela. 

Jubilaci otrzymali z rąk wojewody 
medale od prezydenta RP.Czytaj na stronie 3
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Nowy asfalt 
w Krajnie 
Zagórzu

PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU
90 tysięcy złotych na usuwanie azbestu w 2016 roku po-

zyskała gmina Górno z Narodowego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 

Za te pieniądze zutylizowano 14 tysięcy metrów kwadra-
towych pokryć dachowych zawierających rakotwórczą sub-
stancję. W sumie za pozyskane pieniądze udało się zabrać 
i zutylizować azbest z 68 gospodarstw.

W Urzędzie Gminy Górno są już przyjmowane zgłosze-
nia od osób, które chciałyby skorzystać z dofinansowania 
na usuwanie i utylizację azbestu w przyszłym roku. Wnioski 
należy składać w pokoju nr 8, znajdującym się na parterze 
budynku UG.

W ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ
W 77. rocznicę agresji Rosji sowieckiej na Polskę mło-

dzież Gimnazjum im. rtm. W. Pileckiego w Górnie złoży-
ła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem ofiar egzekucji 
z dnia 5 sierpnia 1944 roku, dokonanej w Górnie na miesz-
kańcach Daleszyc i Woli Jachowej przez żołnierzy Kał-
muckiego Korpusu Kawalerii. Uroczystość była okazją do 
przypomnienia uczniom, że 17 września nigdy by nie miał 
miejsca, gdyby nie porozumienie dwóch zbrodniczych sys-
temów: faszystowskiego i komunistycznego. Z kolei bezpo-
średnim skutkiem agresji sowieckiej był nowy podział ziem 
polskich, nazywany często IV rozbiorem Polski. Dalszym 
następstwem wydarzeń z 17 września była zbrodnia katyń-
ska, dokonana wiosną 1940 roku przez radzieckie NKWD. 
W jej wyniku zostało zamordowanych około 20 tys. oficerów 
Wojska Polskiego i 6 tys. funkcjonariuszy Policji.

SZANSA DLA BEZROBOTNYCH
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc zaprasza 

osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia, pozostają 
bez pracy, które są zainteresowane założeniem działalności 
gospodarczej do udziału w projekcie „Akademia biznesu”. 
Udział w projekcie jest bezpłatny, a jego uczestnicy mogą 
otrzymać dotację na otwarcie firmy. Więcej informacji pod 
numerem tel. 41 361 04 92 lub 41 386 66 27.

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Górno
Wydawca:  

Urząd Gminy Górno  
Górno 169, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG Górno
Druk:  

ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
www.artserwis.info
Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam  
i ogłoszeń, nie zwraca niezamówionych ma teriałów i zastrzega 
sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.

Mieszkańcy Krajna Zagórza cieszą się już z wyre-
montowanej drogi. Inwestycja została sfinanso-

wana po połowie przez gminę Górno i powiat kielecki. 
Wkrótce rozpocznie się kolejna drogowa inwestycja 
w naszej gminie.

Nowa nawierzchnia asfaltowa została ułożona na ponad 
dwukilometrowym odcinku w Krajnie Zagórzu. 

Trwa budowa chodników wzdłuż drogi z Podmąchocic do 
Mąchocic oraz przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania 
drogi z Podmąchocic z drogą do Bęczkowa. W tym miejscu 
powstaje rondo. Inwestycja wkrótce ma się zakończyć.

Tymczasem lada dzień rozpocznie się remont drogi Krajno 
Wymyślona - Krajno Parcele - kościół.

W ramach tej inwestycji ułożony zostanie asfalt na odcinku 
2200 metrów bieżących. Gmina pozyskała na ten cel pienią-
dze z ministerstwa, w ramach funduszy na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, w wysokości 40 tysięcy złotych.

Cała inwestycja kosztować będzie nieco ponad 50 tysięcy 
złotych. Łatwo więc policzyć, że do budowy nowej nawierzch-
ni z gminnego budżetu dołożymy nieco ponad 10 tysięcy zło-
tych.

/AP/

Drogowcy układają nawierzchnię asfaltową w Krajnie Zagórzu.
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14 z 15 obecnych na sesji radnych gminy Górno podpi-
sało się pod rezolucją protestującą przeciwko nie-

ustannym kontrolom w Urzędzie Gminy Górno. Zdaniem auto-
rów dokumentu destabilizują one pracę urzędu i mają na celu 
zdyskredytowanie władz gminy.

Oto treść rezolucji: Rada Gminy Górno wyraża stanowczy protest 
przeciwko licznym kontrolom przeprowadzanym w ostatnim okresie 
w Gminie Górno. Tak częste kontrole destabilizują pracę Urzędu i jed-
nostek podległych. Wyrażamy również zdziwienie, iż pomimo tego, 
że wcześniejsze kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości, to 
jednak w tych samych sprawach przeprowadzane są kolejne kontrole.

Nie możemy pozostać też obojętni wobec faktu, że sytuacja ta ne-
gatywnie wpływa na potencjał do podejmowania nowych inicjatyw, 
jak i kontynuowanie tych, które są w toku.

Obawiamy się, że cel takich kontroli ma za zadanie jedynie zdys-
kredytowanie władz gminy i przedstawienie jej w negatywnym odbio-
rze społecznym. 

Mając powyższe na uwadze, prosimy o uszanowanie głosu Rady 
Gminy Górno.

Pod dokumentem podpisało się dwunastu z grona 15 radnych. 
Dwóch, którzy w momencie debaty nad rezolucją byli nieobecni, zło-
żyło wcześniej słowne zapewnienie do przewodniczącego rady, iż ją 
popierają.

Rezolucja zostanie wysłana do wojewody, marszałka wojewódz-
twa, komendanta wojewódzkiego policji oraz dyrektora kieleckiej de-
legatury Najwyższej Izby Kontroli.

Pracownicy Urzędu Gminy Górno mówią wprost: - Mamy dość 
nieustannych kontroli. Wciąż szykujemy dokumenty dla kontrolerów 
i tłumaczymy, co, jak i dlaczego zostało zrobione - usłyszeliśmy od 
urzędnika pragnącego zachować anonimowość. - Nie robimy nic na 
bieżąco, nie szykujemy nowych inwestycji, bo przez te kontrole nie 
mamy na to czasu - mówi Barbara Wołczyk, szefowa referatu budow-
nictwa. 

- Prokuratura, Wojewódzka Komenda Policji, Wojewódzki Inspek-

torat Nadzoru Budowlanego, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontro-
li Skarbowej, czy sądy - wylicza instytucje które w ostatnim czasie 
kontrolowały gminę wójt Łysak. - Niektóre podchodzą ponownie do 
spraw prowadzonych przed dwoma laty. Rozumiem radnych, którzy 
mają prawo być sfrustrowani, gdyż pracownicy ciągle przygotowują 
zestawienia, uwierzytelniają dokumenty, odpowiadają na pisma, są 
przepytywani na miejscu lub są wzywani na przesłuchania - mówi 
wójt Przemysław Łysak.

33

Radni protestują przeciw 
nieustannym kontrolom

Janusz Bednarz, przewodniczący Rady Gminy Górno prezentu-
je podjętą na ostatniej sesji rezolucję.

Wysoka ocena naszego projektu edukacyjnego
Program „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w po-

szukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”, realizowany 
przez gminę Górno został wysoko oceniony przez międzyna-
rodową komisję.

Projekt powstał z inicjatywy władz samorządowych gminy Gór-
no i realizowany jest w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna. 
Łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na 
lata 2015-2017 wynosi 88 396 euro. 

W projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń…” partnera-
mi zagranicznymi Edukacyjnego Konsorcjum Gminy Górno są trzy 
szkoły: The Istituto Comprensivo „Falcone e Borsellino” z Włoch, 
Instituto de Educación Secundaria „Castillo del Águila” z Hiszpanii 
oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.

W projekcie zaplanowano 66 mobilności – wyjazdów szkolenio-
wych (tzw. job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich 
placówek oświatowych. W maju br. 22 nauczycieli pracujących 
w szkołach na terenie gminy uczestniczyło w wizycie studyjnej 
w Londynie, obserwując pracę angielskich kolegów w Skinners’ 
Academy. W październiku br. kolejna grupa pedagogów wyjedzie 
z wizytą studyjną do włoskiego miasteczka Vignanello, by tam po-
znać włoski model nauczania dwujęzycznego i sposoby wykorzy-
stania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. 

W czerwcu br. odbyła się ewaluacja zewnętrzna projektu prze-

prowadzona przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Badanie 
miało charakter międzynarodowy i realizowane było wspólnie przez 
Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Litwy, Finlandii, 
Estonii oraz  Niemiec. Projekt został oceniony jako niezwykle war-
tościowe przedsięwzięcie edukacyjne przynoszące liczne korzyści 

wszystkim instytucjom zrze-
szonym w ramach konsorcjum. 

Bernadeta Mechelewska

Podczas prezentacji projektu w ŚCDN w Kielcach.
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Świętowali jubileusz małżeństwa
18 par z gminy Górno świętowało 

Złote, a trzy, Diamentowe Gody. 
Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczy-
sta msza w kościele w Górnie. Następnie 
w Gminnym Ośrodku Kultury małżonkowie 
odebrali z rąk wojewody medale nadane im 
przez prezydenta RP. Był także poczęstu-
nek i czas na wspomnienia.

Takie uroczystości nie zdarzają się czę-
sto. 18 par małżeńskich z terenu naszej gmi-
ny świętowało 50. rocznicę zawarcia związku, 
a trzy kolejne 60-lecie. Nic więc dziwnego, 
że uroczystości jubileuszowe miały wyjątko-
wo podniosły charakter. Rozpoczęto je mszą 
świętą w kościele w Górnie. Podczas Eucha-
rystii celebrowanej przez księdza proboszcza 
Edwarda Kupisa, małżonkowie odnowili przy-
sięgę i otrzymali pamiątkowe krzyże. W mszy 
uczestniczyli: senator RP Krzysztof Słoń, wójt 
gminy Przemysław Łysak z wicewójtem Cze-
sławem Pytlem, radni i sołtysi. O wyjątkową 
oprawę kościelnej uroczystości zadbał chór 
z Leszczyn. 

Po wspólnej modlitwie małżonkowie udali 
się do Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie. 

- Dzisiejsza uroczystość – to jak 21 wspól-
nych wesel. Cieszymy się niezmiernie, że jeste-
ście z nami, że dajecie nam przykład jak w dzi-
siejszych trudnych czasach wytrwać w związku 
przez wiele lat – mówił wójt Łysak do małżon-
ków. Po krótkich przemówieniach zaproszonych 
gości wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek 
wspólnie z wójtem Łysakiem i senatorem Sło-
niem wręczyli dostojnym jubilatom medale od 
prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” oraz pamiątkowe grawertony.

- Na taki medal nie można sobie nawet za-
służyć walcząc na wojnie – mówił wójt Łysak, 
podkreślając jak ważna i podniosła to chwila. 

Po części oficjalnej jubilatów zaproszono na 
poczęstunek. Jubilaci mogli także obejrzeć wy-
stępy Górnianecek, a także przygrywał im w lu-
dowych rytmach Władysław Pedrycz „Ptosek”.

ŚWIĘTOWALI ZŁOTE GODY: Krystyna 
i Henryk Armata ze Skorzeszyc, Kazimiera 
i Józef Kołodziej z Woli Jachowej, Marianna 
i Franciszek Błaszczyk z Górna, Marianna 
i Marian Gała z Górna, Marianna i Jan Łysak 
z Górna-Parceli, Anna i Jan Rafalscy z Gór-
na-Parceli, Janina i Eugeniusz Cedzyńscy 
z Leszczyn, Wiesława i Stanisław Cichońscy 
z Bęczkowa, Zofia i Jan Janocha z Bęczko-
wa, Maria i Tadeusz Kaleta z Bęczkowa, Irena  
i Jan Jaguś z Krajna-Parceli, Wanda i Jan So-
bieraj z Krajna-Zagórza, Zofia i Tadeusz Su-
sło z Krajna Drugiego, Krystyna i Jan Tosno-
wiec z Krajna Drugiego, Marianna i Stanisław 
Jugo z Cedzyny, Maria i Zdzisław Laskowscy 
z Cedzyny, Jadwiga i Kazimierz Lis z Cedzy-
ny, Janina i Ireneusz Przybylscy z Cedzyny.

ŚWIĘTOWALI DIAMENTOWE GODY: 
Marianna i Władysław Brelak z Bęczkowa, 
Stanisława i Jacek Szczypała z Cedzyny, Ma-
rianna i Bronisław Bujak z Górna-Zawady.

Reprezentacja gminy Górno 
z wójtem Przemysławem Łysa-

kiem wzięła udział w VI Ogólnopol-
skim Zjeździe Kół Gospodyń Wiej-
skich i innych organizacji z terenów 
wiejskich w Licheniu.

Patronat nad dwudniowym wydarze-
niem objęła para prezydencka oraz prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski abp Stanisław Gądecki.

Gminę Górno reprezentowała silna 
grupa złożona z przedstawicielek Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. 
Pierwszego dnia zjazdu, w sobotę, 10 
września, gospodynie spotkały się na 
Jarmarku Kulturowym. Przez cały dzień 
można było skosztować kulinarnych spe-
cjałów przygotowanych przez gospody-
nie i podziwiać występy zespołów folk-
lorystycznych, m.in. występ pań z KGW 
Radlinianki, które zaprezentowały utwór 
pt. „Skowronecek”.

Z racji przypadającej w tym roku 150 
rocznicy istnienia Kół Gospodyń Wiej-
skich została także przygotowana oko-
licznościowa wystawa historyczna.

Z kolei w niedzielę organizatorzy za-
planowali przemarsz barwnego korowodu 
złożonego z przedstawicieli gmin z całej 
Polski, z parkingu nad jeziorem w Liche-
niu do Bazyliki Sanktuarium Licheńskie-
go oraz uroczystą Mszę Świętą, podczas 
której delegacja w składzie: wójt gminy 
Przemysław Łysak, Alicja Staszewska 
z Ekobabek oraz  Renata Dudzik z Radli-
nianek uczestniczyli w uroczystej proce-
sji z darami ołtarza. Po uroczystej Mszy 
Świętej cała grupa udała się do Sanktu-
arium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Ko-
walskiej w Świnicach Warckich.

Po tych niecodziennych przeżyciach 
reprezentacja gminy, pełna niezapomnia-
nych wrażeń, wróciła do domu i już zapo-
wiedziała swój pobyt w Licheniu za rok.

Górno w Licheniu

Delegacja gminy Górno podczas pielgrzymki do Lichenia.

Przedstawiciele naszej gminy podczas składania darów w czasie mszy w Licheniu.
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Świętowali jubileusz małżeństwa

Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską. Małżonkowie odebrali z rąk wojewody medale od prezydenta RP.

Obchodzącym jubileusz gratulował senator Krzysztof Słoń. Wójt Przemysław Łysak wręczył jubilatom pamiątkowe grawertony.

Pamiątkowe zdjęcie dostojnych jubilatów  i uczestników uroczystości.
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Nowy rok szkolny i zmiany
Pierwszego września blisko 1800 

uczniów i przedszkolaków roz-
poczęło nowy rok szkolny. Ten dzień 
przyniósł także zmiany w naszej 
oświacie. Nowe osoby pełnią funkcje 
dyrektorów w Bęczkowie oraz Kraj-
nie.

Białe koszule, granatowe spodnie  
i spódniczki, odśpiewany hymn państwo-
wy i pierwszy dzwonek po wakacyjnej 
przerwie. Jedni na ten moment cze-
kali, inni chcieli, by ten dzień nadszedł 
jak najpóźniej. 1 września prawie 1400 
uczniów i kilkuset przedszkolaków roz-
poczęło zajęcia w placówkach oświato-
wych na terenie gminy Górno.

Przemysław Łysak, wójt gminy, po-
jawił się na inauguracji roku szkolne-
go w Zespole Szkół w Krajnie oraz 
w Zespole Szkół w Bęczkowie. Życzył 
uczniom wielu sukcesów, uśmiechu na 
twarzach i wytrwałości. Podkreślał, że 
zarówno on, jak i dyrektorzy, nauczy-
ciele czy też pracownicy obsługi są dla 
uczniów, a nie odwrotnie.

Włodarz gminy nieprzypadkowo od-
wiedził właśnie te szkoły. W obu obo-
wiązki dyrektora pełnią nowe osoby.

Nowym dyrektorem Zespołu Szkół 
w Bęczkowie została Agnieszka Gołą-
bek, która jest absolwentką Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Karierę 
zawodową rozpoczęła w 2006 roku 
w gimnazjum w Woli Jachowej, następ-
nie pracowała w Zespole Szkół w Bęcz-
kowie, Górnie oraz w szkole w gminie 
Daleszyce. Od 1 września jest dyrekto-
rem Zespołu Szkół w Bęczkowie. - Chcę, 
aby szkoła była przyjazna uczniom oraz 

rodzicom. Zamierzam zadbać o szkol-
ną kuchnię i sprawne funkcjonowanie 
kateringu. Dużym wyzwaniem będzie 
dla mnie przeprowadzenie szkoły przez 
reformę wygaszającą gimnazja – mówi 
nowa szefowa Zespołu Szkół w Bęczko-
wie. Funkcję wicedyrektora w dalszym 
ciągu pełni Bożena Lubach.

Z kolei w Krajnie dyrektorem została 
Ewa Lach. Szkołę oraz jej problemy zna 
bardzo dobrze, bowiem pracuje w niej 
od początku swojej kariery zawodowej. 
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Kielcach (obecnie UJK). 

- Zależy mi na tym, by uczniowie osią-
gali lepsze wyniki z egzaminu końcowego. 

Zamierzam zadbać o dobrą współpracę 
z rodzicami i poprawić wizerunek szkoły 
– zapowiada Ewa Lach. Jej zastępczynią 
jest Małgorzata Pajdała.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół w Krajnie.

Agnieszka Gołą-
bek, dyrektor ZS 
w Bęczkowie.

Ewa Lach, dyrek-
tor Zespołu Szkół  
w Krajnie.

13 uczniów  pierwszej klasy z Zespołu Szkół 
w Bęczkowie wraz ze swoją wychowawczynią 

Jolantą Janyst i opiekunem Renatą Walczak udały się do 
Nowin na kolejną edycję akcji „Kochane Pierwszaki”. 

Organizowana była przy współpracy Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Kielcach, a także między innymi z Kurią Diece-
zjalną, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewodą Świę-
tokrzyskim i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. 
Akcja pn. „Kochane Pierwszaki” ma na celu m.in. wykształ-
cenie w najmłodszych uczniach klas podstawowych nawyków 
bezpiecznego zachowania. Brali w niej udział pierwszoklasi-
ści z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Podczas 
uroczystości najmłodsi uczniowie klas podstawowych między 
innymi uczyli się zasad bezpieczeństwa osobistego oraz bez-
piecznego poruszania się po drodze. Podczas spotkania po-
święcone zostały tornistry uczniów klas I przez ks. biskupa 
Mariana Florczyka. 

Tegoroczna edycja odbyła się na stadionie sportowym 
w Nowinach. W czasie wspólnej zabawy dzieci mogły pogłębić 
wiedzę na temat zagrożeń wypadkami drogowymi, przewidy-
wania skutków zabaw w pobliżu jezdni. Funkcjonariusze po-
licji praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu 
drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt policyjny 

oraz tresurę psów. Dzieci oglądały wyposażenie karetki pogo-
towia i samochodu strażackiego. 

Był także czas na zabawę. Dzieci zabawiał zespół muzycz-
ny, a obok sceny animatorzy prowadzili konkursy i gry dla naj-
młodszych.

Jolanta Janyst

„Kochane pierwszaki” także z gminy Górno

Uczestnicy korowodu z biskupem Marianem Florczykiem.
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Nowe instrumenty dla GOK

4 września w parku miejskim w Końskich obchodzo-
no wojewódzkie święto plonów - Dożynki woje-

wództwa świętokrzyskiego 2016. 
Rozpoczęło się mszą świętą w kolegiacie św. Mikołaja, na-

stępnie barwnym korowodem przeniosło się na scenę w parku, 
gdzie odbyło się tradycyjne ośpiewanie wieńców z poszcze-
gólnych powiatów województwa. Najpiękniejszym okazał się 
wieniec powiatu kieleckiego, który będzie reprezentował nas 
na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Po części oficjalnej odbyło się mnóstwo prezentacji artystycz-
nych gmin i powiatów. Nie zabrakło zatem ludowych tańców 
i śpiewów. Naszą gminę, a zarazem powiat kielecki, reprezen-
towało m.in. Gminne Koło Gospodarzy z Górna. Gospodarze 
zaprezentowali 4 utwory, za wykonanie których zostali nagro-
dzeni od publiczności gromkimi brawami. Wyjątkową atmosfe-
rę podkreślał fakt, iż w jednego z gospodarzy na scenie wcielił 
się wójt Górna – Przemysław Łysak. Uroczystości w Końskich 
trwały do późnych godzin wieczornych, a zakończył je występ 
zespołu Sufler coverującego przeboje Budki Suflera.

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie w ramach 
realizowanego projektu pn. „Swego nie znacie… 
powrót do świętokrzyskich tradycji” w ramach 
programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przy-
szłością”, współfinansowanego przez Szwajca-
rię w ramach Szwajcarskiego Programu Współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej zakupił instrumenty dęte za kwotę 
19 479 zł. Orkiestra dęta zyskała 2 puzony, bę-
ben, trąbkę, 3 saksofony altowe, saksofon teno-
rowy, 2 flety. Dodatkowo udało się kupić zestaw 
perkusyjny za kwotę 4308 zł.

Zajęcia odbywają się cyklicznie w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górnie pod okiem kapelmi-
strza Marcina Stojka. Na warsztaty muzyczne 
uczęszcza 21 dzieci z terenu gminy Górno.

 Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
zaprezentują swoje umiejętności dla szerszej 
publiczności. Młodzież już uczy się grać na zakupionych niedawno instrumentach.

Wystawa rękodzieła  
i nowa gra komputerowa

Wystawa prac z rękodzieła artystycznego odbyła się 
20 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. 

Wszystkie wykonane zostały  przez uczestników warsztatów 
w ramach projektu pn. „Swego nie znacie… powrót do święto-
krzyskich tradycji”, realizowanego w ramach programu „Góry 
Świętokrzyskie Naszą Przyszłością”, współfinansowanego 
przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Każdy kto przyszedł tego dnia do GOK był mile zaskoczony 
pracami, wśród których znalazły się m.in.: wycinanki święto-
krzyskie, pająki, kwiaty z bibuły czy ozdoby świąteczne pie-
czołowicie wykonane przez uczestników warsztatów.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się multimedialna gra 
interaktywna, która zyskała 
wiele pozytywnych ocen.  
Tych, którzy nie mogli być 
tego dnia na wystawie, za-
praszamy do odwiedzenia 
naszej strony gokgorno.pl., 
na której jest zamieszczo-
na wspomniana gra.

Uczestnicy warsztatów w GOK zaprezentowali swoje prace.

Gminne Koło Gospodarzy 
na dożynkach  
wojewódzkich w Końskich

Gminne Koło Gospodarzy wystąpiło na dożynkach wojewódzkich.
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Ponad tysiąc pierogów rozdano podczas tegorocznej 
edycji imprezy Dzień Pieroga, która odbyła się 18 wrze-

śnia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie. 
Organizatorem tego przedsięwzięcia był wójt Przemysław Ły-

sak, Gminny Ośrodek Kultury w Górnie oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich z Krajna. Święto to przyciągnęło wielu smakoszy pierogów, 
a tych w tym dniu nie brakowało. Rozdano ponad 1000 pierogów!

Jak co roku odbył się konkurs na najsmaczniejsze pierogi, do 
którego zgłosiło się osiem zespołów: KGW Cedzyna, KGW Kraj-
no, KGW Leszczyny, KGW Radlinianki, KGW Skorzeszyce, Gmin-
ne Koło Gospodarzy, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, 
Stowarzyszenie Ziemi Świętokrzyskiej „Warkocz”. Oceny doko-
nało jury w składzie: Dorota Moralska, Małgorzata Pytel, Bogdan 
Żerniak. Po degustacji i obradach ogłoszono:

I miejsce zdobyło Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, 
II miejsce KGW Radlinianki, a III miejsce Stowarzyszenie Ziemi 
Świętokrzyskiej „Warkocz”.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom kon-
kursu wręczył wójt Przemysław Łysak wraz z kierowniczką GOK 
Iwoną Kucharską.

Oprócz doznań smakowych na scenie trwały występy arty-
styczne zespołów z terenu gminy Górno. Zaprezentowały się 
dzieci z grupy muzyczno-tanecznej GOK, które podbiły serca pu-
bliczności i otrzymały gromkie brawa. Tuż po nich mogliśmy bawić 
się przy KGW Leszczyny, Zespole Dziecięcym Górne Nutki, Ze-
spole Śpiewaczym Górnianecki, KGW Ekobabki z Cedzyny, któ-
re przygotowały bogaty repertuar zarówno wokalny, taneczny jak 
i teatralny. Panie z Cedzyny przygotowały spektakl „Sąsiedzkie 
porachunki”. Na scenie nie zabrakło KGW Skorzeszyce, Zespołu 
NIWA, KGW Radlinianki. Swoim występem zaskoczyło Gminne 
Koło Gospodarzy, które zgromadziło przed scenę dużą liczbę wi-
watujących fanów.

Dużo emocji wzbudził konkurs lepienia pierogów, w którym 
wzięli udział wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, senator 
Krzysztof Słoń, Bogusław Ciesielski, były prezydent Kielc oraz 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. Na każdego zawodnika 
czekało ciasto, farsz, mąka. Po policzeniu pierogów okazało się, 
że wygrał wójt, ale po chwili włodarz gminy przyznał, że wojewo-
da podrzuciła mu kilka pierogów i to ona jest zwycięzcą. Poza tym 
jej pierogi były ładniejsze.

Gościnnie wystąpiła Kapela Kakonin. Całą imprezę zakończyła 
dyskoteka z Zespołem Czar z Woli Jachowej.

Od godziny 12.00 trwała zbiórka krwi, prowadzona przez Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc. Hono-
rowym dawcom krwi serdecznie dziękujemy.

/GOK/

Pierogowe święto w Krajnie

W konkurencji lepienia pierogów wzięli udział m.in. wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz wójt Przemysław Łysak.

Na scenie zaprezentowały się Górne Nutki....

Wraz z Gminnym Kołem Gospodarzy wystąpił senator Słoń.Na widowni wszystkie miejsca były zajęte.

... oraz dzieci uczęszczające na zajęcia w GOK.


