
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY SAMORZĄDU

GŁOS GÓRNA

GMINY GÓRNO • ISSN2299-5110 • NR 2 (78) • LUTY 2019

Ludzie z Górnej Półki
Doroczne nagrody gospodarcze zostały przyznane.  
Laureatami zostali przedsiębiorca z Bęczkowa oraz ksiądz!

Terenówka dla strażaków z Woli Jachowej

Pieniądze  
dla organizacji  
pozarządowych

Tadeusz Matuszewski, przedsię-
biorca z Bęczkowa, właściciel 

firmy Mat-Mas oraz ksiądz Stanisław 
Zieliński, proboszcz parafii Bęczków 
zostali laureatami tegorocznej edycji 
Nagrody Gospodarczej Gminy Górno 
„Górna Półka”.

Nagroda jest wyrazem uznania za 
szczególne zaangażowanie w rozwój 

gospodarczy i społeczny gminy oraz 
jej mieszkańców. Ma ona charakter ho-
norowy. Przyznawana jest za działania 
pozytywnie wpływające na potencjał go-
spodarczy gminy. Kandydaci do nagrody 
podejmują kroki mające wpływ na po-
prawę jakości życia mieszkańców gminy 
Górno.

Czytaj na stronie 6

Nissan pickup, który od dwóch lat był użyczony 
druhom z Woli Jachowej przez Komendę Miej-

ską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, stał się 
oficjalnie ich własnością. W niedzielę 2 marca odby-
ło się oficjalne przekazanie. Tego samego dnia stra-
żacy z Woli Jachowej podsumowali miniony rok.

W uroczystości przekazania samochodu wzięli udział 
senator Krzysztof Słoń, doradca wojewody świętokrzy-
skiego Wiktor Kowalski, zastępca komendanta wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Robert 
Sabat, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach Sławomir Karwat, wójt naszej gminy Przemy-
sław Łysak, strażacy i mieszkańcy Woli Jachowej. 

Czytaj na stronie 9 2 marca strażacy z Woli Jachowej oficjalnie dostali auto terenowe.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Wokół Łysej Góry” 

informuje o planowanych naborach 
wniosków o powierzenie grantów:

W I półroczu 2019 roku planowany 
jest nabór wniosków o powierzenie gran-
tów w ramach przedsięwzięć:

• I.III.7 Tworzenie i rozwój usług spo-
łecznych i prozdrowotnych na obszarze 
LSR, szczególnie wobec grup defawory-
zowanych – alokacja środków 126 000 
zł,

• I.III.9 Wydarzenia integrujące spo-
łeczność lokalną, w tym grupy defawo-
ryzowane – alokacja środków 90 000 zł.

W II półroczu 2019 roku planowany 
jest nabór wniosków o powierzenie gran-
tów w ramach przedsięwzięć:

• I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakre-
sie podwyższania kompetencji społecz-
nych, aktywizacyjnych i zawodowych 
mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza 
dla grup defaworyzowanych – alokacja 
środków 50 000 zł,

• I.III.8 Oferta spędzania wolnego 
czasu oraz rozwoju zainteresowań – 
alokacja środków 180 000 zł.

Więcej na ten temat pod numerami 
tel. 41 26 08 153, kom. 606 666 339.
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Miejsce na Twoją
 reklamę

ogłoś się w „Głosie Górna”
tel. 41 302 30 31 lub 504 411 350

Pomoc finansowa  
dla kombatantów
Wójt gminy Górno Przemysław Łysak 

informuje, że kombatanci ofiary represji 
oraz wdowy/wdowcy pozostali po oso-
bach uprawnionych zgodnie z dyspozy-
cją artykułu 19 b ustęp 1, ustawy z dnia 
24 stycznia 1991 roku o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofia-
rami represji wojennych i okresu powo-
jennego (tekst jednolity Dziennik Ustaw 
z 2018 roku pozycja 276),  znajdujące 
się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się 
o pomoc pieniężną bezpośrednio do 
Szefa Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomo-
cy pieniężnej ze środków budżetowych 
będących w dyspozycji szefa urzędu 
oraz szczegółowe informacje dotyczące 
zasad ubiegania się o pomoc opubliko-
wane są na stronie internetowej urzędu: 
www.kombatanci.gov.pl.

Blisko 200 tysięcy złotych 
na bieżące naprawy dróg
Firma MR-CAT Marcin Rabajczyk 

z Górna Parceli zaoferowała najniższą 
cenę za usługę bieżącego utrzymania 
dróg gminnych na terenie gminy Górno. 

 Przedmiotem zamówienia było 
bieżące utrzymanie dróg wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, w szczegól-
ności: remonty nawierzchni dróg oraz 
poboczy, wykonanie przepustów ruro-
wych pod zjazdami, rozebranie prze-
pustów rurowych, remonty obiektów 
z betonu, umocnienie skarp i dna rowu 
oraz układanie kostki brukowej wraz 
z obrzeżami i krawężnikami, mecha-
niczne odtworzenie rowów, oczyszcza-
nie rowów z namułów, oczyszczanie 
przepustów z namułów, ścinanie drzew 
piłą mechaniczną, montaż progów 
zwalniających i drogowego oznakowa-
nia pionowego, montaż, demontaż wiat 
przystankowych, montaż studzienek 
oraz wykonanie odpływu. Wszystko to 
za 193 tys. zł.

Będzie jaśniej  
i dużo taniej

Porównanie tradycyjnego oświetlenia ulicznego i nowoczesnego LED.

Jeszcze w tym roku niemal 
w całej gminie lampy uliczne 

starego typu zostaną zastąpione no-
woczesnymi LED-owymi. Na tę inwe-
stycję gmina pozyskała dofinansowa-
nie w wysokości 2,6 mln zł. 

Trwa ocena ofert w postępowaniu 
przetargowym na modernizację oświe-
tlenia ulicznego w gminie Górno. Do 
wymiany jest 1400 punktów oświetlenia 
ulicznego. Stare lampy zastąpione zo-
staną nowoczesnymi i energooszczęd-
nymi typu LED.

- Złożone na przetarg oferty oscylu-
ją w zakresie od 3,5 mln do 4,7 mln zł. 
Obecnie jesteśmy na etapie oceny for-

malnej - informuje Łukasz Papis, inspek-
tor ds. zamówień publicznych w Urzę-
dzie Gminy Górno. 

Firma, która wygra przetarg będzie 
musiała wykonać całą inwestycję do 
końca października tego roku.

Gmina Górno na wymianę oświetle-
nia ulicznego pozyskała dofinansowanie  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Kieleckiego Obszaru Funk-
cjonalnego w wysokości prawie 2,6 mi-
liona złotych.

Latarnie typu LED pobierają nawet 
kilka razy mniej energii niż lampy sodo-
we. To będzie skutkowało mniejszym zu-
życiem prądu.
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Jak walczyć ze smogiem? 
Stawiają nas za wzór!

Przemysław Łysak, wójt naszej 
gminy był jednym z prelegentów 

Kongresu Ekologii Powietrza „Anty 
Smog”, który odbył się 28 lutego 
w Targach Kielce. Górno jako jedna 
z pięciu gmin została postawiona za 
wzór do naśladowania w działaniach 
zmierzających do poprawy jakości po-
wietrza. 

Według danych Światowej Organiza-
cji Zdrowia, zanieczyszczone powietrze 
zabija rocznie 7 milionów osób! Polska 
jest jednym z najbardziej zanieczyszczo-
nych państw w Europie – 36 na 50 miast 
wskazanych przez Światową Organiza-
cję Zdrowia, jako najmocniej zadymione, 
znajduje się w naszym kraju.

Nic więc dziwnego, że w naszym kraju 
tak dużą wagę przywiązuje się do walki 
ze smogiem.

Co ZroBiLiśMy
Nasza gmina zyskała uznanie orga-

nizatorów konferencji działaniami, które 
przeprowadziła w ostatnich latach, a o któ-
rych mówił podczas kongresu wójt Łysak.

- W ubiegłym roku wykonaliśmy ter-
momodernizację wszystkich budynków 
użyteczności publicznej: Urzędu Gmi-
ny, poczty, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, poczty oraz dwóch szkół. 
Wszędzie zamontowaliśmy piece proeko-
logiczne, na budynku urzędu dodatkowo 
zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne - 
informował wójt.

- W tym roku montujemy kilkaset in-
stalacji fotowoltaicznych i solarnych 
w gospodarstwach naszych mieszkań-

ców. Wymieniamy także wszystkie lampy 
uliczne na LED-owe. Wszystko to kosztu-
je ponad 13 milionów złotych - mówił.

MAŁo SPEKTAKuLArNE, 
ALE KoNiECZNE iNWESTyCJE
Podkreślał przy tym, że inwestycje 

w ekologię nie są spektakularne i wy-
magają odwagi. - Pod koniec kadencji 
zawsze ludzie pytają „Co pan zrobił”? Za 
te 13 mln mogłem zbudować kilka świe-
tlic wiejskich, chodniki, drogi, to byłoby 
bardziej widoczne dla ludzi, ale musimy 
zadbać o to, czym oddychamy, o przy-
szłość, o nasze dzieci i wnuki - mówił 
nasz wójt życząc innym odwagi w podej-
mowaniu działań proekologicznych.

Przemysław Łysak, wójt gminy Górno podczas konferencji w Targach Kielce.

W konferencji wziął udział między innymi 
wicepremier Jarosław Gowin.
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Rozdawali żywność. Kolejna 
taka akcja przed świętami!

Groszek z marchewką, makre-
la w oleju, herbatniki, szynka 

konserwowa, gołąbki w pomidorach, 
ryż, buraczki czerwone oraz mleko. 
Takie produkty trafiły do 800 osób 
potrzebujących wsparcia z gminy 
Górno. 

Tym razem do naszej gminy trafiło 
ponad 13 ton produktów spożywczych, 

które pozyskało z Banku Żywności Sto-
warzyszenie św. Jana z Dukli w Bęcz-
kowie wraz z pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie.

- Osoby, które otrzymały żywność, 
zostały wytypowane przez GOPS. Każ-
da rodzina otrzymała osiem produktów: 
groszek z marchewką, makrela w oleju, 
herbatniki, szynka konserwowa, gołąb-

ki w pomidorach, ryż, buraczki czerwo-
ne oraz mleko - informuje Grzegorz Ka-
leta, prezes Stowarzyszenia św. Jana 
z Dukli, który zapowiada, że kolejna 
akcja pomocy żywnościowej w gmi-
nie Górno odbędzie się jeszcze przed 
Wielkanocą. Prezes Kaleta dziękuje 
pracownikom ZUK Górno za pomoc 
w rozładunku przywiezionej żywności.

W lutym rozdawano żywność w Bęczkowie. W każdej paczce znalazło się osiem produktów spożywczych.

Sukcesy uczniów z Leszczyn
uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Noblistów Polskich w Lesz-
czynach 15 lutego 2019 r. w Zespo-
le Szkół Katolickich im. Stanisława 
Kostki w Kielcach, odebrali statuet-
kę oraz drukarkę i dyplom za zajęcie 
i miejsca w XiV Międzyszkolnym Kon-
kursie Jasełek i Przedstawień Wigilij-
nych. 

Jury konkursu nagrodziło także Ame-
lię Szczepańczyk za wykonanie piosen-
ki „Jest takie miejsce, taki kraj”. Młodzi 
artyści mieli możliwość zaprezentowa-
nia swoich jasełek przy-
gotowanych z okazji 
100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Pol-
skę, przedstawicielom 
wszystkich szkół biorą-
cych udział w konkursie, 
jurorom i zaproszonym 
gościom. Za swój występ 
otrzymali gromkie bra-
wa. Słowa podziękowa-
nia jury skierowało także 
do nauczycieli: Elżbiety 
Sańpruch, Karoliny Lu-
twin i Sławomira Wiecha. 

Z sukcesów uczniów cieszył się dyr. 
Jerzy Snopek obecny na wręczeniu na-
gród. Gratulujemy uczniom i nauczycie-
lom.

Kolejnym sukcesem jest II miejsce 
uczennicy klasy VII, Anny Wdowiak w VI 
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
„Żołnierze Niezłomni: Pamięci Zapo-
mnianym Bohaterom Naszego Regionu”, 
zorganizowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Gratulujemy zwyciężczyni 
i jej opiekunowi p. Januszowi Machoc-
kiemu.

uczniowie z Leszczyn - zwycięzcy konkursu jasełkowego.

Rozpoczął się nabór do Żłobka 
Gminnego radosna Polanka 

Marii Skłodowskiej-Curie w radlinie. 
Do placówki uczęszczać mogą dzieci 

w wieku od 20 tygodnia do 3 roku ży-
cia. Kartę zapisu oraz deklarację pobytu 
dziecka można pobrać osobiście w żłob-
ku w Radlinie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6 do 14 w sekretariacie 
placówki. Nabór będzie prowadzony do 
5 kwietnia bieżącego roku.

- Placówka zapewnia ciepłą rodzin-
ną atmosferę, smaczne i zdrowe posiłki, 
ciekawe zajęcia i zabawy edukacyjne, 
dysponujemy świetną bazą lokalową 
i wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą 
- mówi Anna Sławeta, dyrektor placówki. 

Ruszył nabór 
do żłobka
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Cytologia: małe wielkie badanie
świętokrzyskie Centrum onkologii w Kielcach za-

prasza panie w wieku 25-59 lat na bezpłatne bada-
nia cytologiczne. W ramach jednej wizyty pacjentki mają 
wykonywane dwa rodzaje cytologii: konwencjonalną i na 
podłożu płynnym, co zapewnia dokładniejszą diagnostykę.

CyToLoGiA – NA CZyM PoLEGA
Cytologia zwana inaczej wymazem z szyjki macicy jest 

podstawowym i najczęściej wykonywanym u kobiet badaniem 
profilaktycznym – wyjaśnia doktor Leszek Smorąg, gineko-
log onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej 
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. - Jest ono proste, ale 
niezwykle ważne. Polega na ocenie mikroskopowej komó-
rek nabłonka pokrywającego część pochwową szyjki maci-
cy. W sposób pewny i dokładny ocenia stan szyjki macicy 
oraz wykrywa wszystkie zachodzące w niej zmiany, np. stany 
zapalne, dysplazje (stany przednowotworowe) oraz raka we 
wczesnym stadium, co daje stuprocentową pewność wyle-
czenia. 

JAK PrZEBiEGA BADANiE
Badanie cytologiczne wykonywane jest na fotelu ginekolo-

gicznym przy użyciu sterylnego, jednorazowego sprzętu: pla-
stikowego wziernika oraz specjalnie przygotowanej do tego 
celu plastikowej szczoteczki. Wymaz z tarczy i kanału szyjki 
macicy pobiera pacjentce lekarz ginekolog lub odpowiednio 
przeszkolona położna. Uzyskany materiał biologiczny jest 
rozprowadzany cienką warstwą na powierzchni szkiełka mi-
kroskopowego i przekazywany do pracowni patomorfologii, 
gdzie poddawany jest ocenie cytologicznej.

CyToLoGiA LBC (NA PoDŁoŻu PŁyNNyM)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii uzupełnia klasyczne 

badanie cytologiczne cytologią na podłożu płynnym (LBC). 
ŚCO zakupiło sprzęt do płynnej cytologii, zaaprobowany 
przez Amerykańską Agencję do spraw Żywności i Leków 
(FDA), co jest gwarancją najwyższej jakości tego badania. 
- W naszym Centrum wykonujemy od września bezpłatnie 
oba badania, czyli cytologię klasyczną i na podłożu płynnym 
– mówi dr Leszek Smorąg. - Cytologia na podłożu płynnym 
(LBC), nazywana również jednowarstwową, pobierana jest 
w taki sam sposób jak cytologia klasyczna, różni się nato-
miast sposobem utrwalania pobranego materiału. Pozwala 
wykryć znacznie więcej nieprawidłowych komórek niż cyto-
logia klasyczna. 

Co NAM DAJE CyToLoGiA?
Dzięki cytologii udaje się zapobiegać zgonom z powodu 

raka szyjki macicy, ponieważ to badanie wykrywa nowotwór 
jeszcze w stadium przedinwazyjnym, kiedy jest w pełni wyle-
czalny. Cytologia pozwala też stwierdzić zakażenie wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest głównym czynni-
kiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. 

 JAK Się PrZyGoToWAć Do BADANiA
• Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty
• Na badanie należy zgłosić się najwcześniej 3 dni po za-

kończeniu miesiączki i nie później niż 3 dni przed kolejnym 
krwawieniem

• Na 48 godzin przed badaniem nie należy używać żad-
nych leków dopochwowych, ani wykonywać irygacji

• Na 48 godzin przed badaniem należy zrezygnować ze 
współżycia płciowego

• Do pobrania cytologii należy się rozebrać tak jak do ba-
dania ginekologicznego 

• Najwygodniej jest ubrać się w sukienkę lub spódnicę.
WArTo Się BADAć, PoNiEWAŻ...
Rak szyjki macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, 

których można uniknąć korzystając z badań przesiewowych, 

ponieważ:
• Szyjka macicy jest łatwo dostępna do badania
• Stany przedrakowe są dobrze znane i łatwo wykrywalne
• Stany przednowotworowe można z łatwością wyleczyć
Bezpłatne badania cytologiczne są przeznaczone dla 

mieszkanek województwa świętokrzyskiego w wieku 25-
59 lat. rejestracja na badania pod nr telefonu: 609 99 00 
33.

ZBADAJ Się – NAGroDy 
i uDoGoDNiENiA CZEKAJą 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii zapewnia paniom 

w wieku 25-59 lat:
- bezpłatny dowóz na cytologię do ŚCO w Kielcach lub 

do miejsca stacjonowania cytomammobusa / cytobusa oraz 
powrót do miejsca zamieszkania

- możliwość zorganizowania opieki dla osoby niesamo-
dzielnej (dziecka lub osoby z niepełnosprawnościami) na 
czas badania.

Aby zamówić bezpłatny transport na cytologię, wystarczy 
zebrać minimum 5 uprawnionych do tego badania kobiet i za-
dzwonić na dedykowaną projektowi infolinię: 609 99 00 33. 

Panie, które wykonają bezpłatną cytologię w cytobusie, 
cytomammobusie lub w poradni ginekologicznej święto-
krzyskiego Centrum onkologii, otrzymują upominki. Na 
pacjentki, które ułożą najciekawsze hasło zachęcające do 
profilaktyki, czeka w nagrodę sprzęt AGD. 

Projekt „Być świadomą 
kobietą – wsparcie profi-
laktyki raka szyjki macicy 
poprzez działania zachęca-
jące kobiety z Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego do 
badań profilaktycznych” jest 
dofinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.

Dr Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onko-
logicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przypomina, że badanie cyto-
logiczne wykonane w placówce medycznej prowadzącej badania skriningowe 
jest bezpieczne dla pacjentki i daje wiarygodne wyniki.

śWięToKrZySKiE CENTruM oNKoLoGii rADZi: BąDŹ śWiADoMA

Badanie cytologiczne powinno być 
wykonane przy użyciu jednorazowe-
go zestawu: plastikowego wziernika 
i szczoteczki.
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Ludzie z Górnej Półki

Nagrodę odbiera Tadeusz Matuszewski.

Tadeusz Matuszewski, właściciel 
firmy Mat-Mas oraz ksiądz Stani-

sław Zieliński, proboszcz parafii Bęcz-
ków zostali laureatami tegorocznej edy-
cji Nagrody Gospodarczej Gminy Górno 
„Górna Półka”.

Nagroda jest wyrazem uznania za 
szczególne zaangażowanie w rozwój 
gospodarczy i społeczny gminy oraz jej 
mieszkańców. Ma ona charakter honorowy. 
Przyznawana jest za działania pozytyw-
nie wpływające na potencjał gospodarczy  
i społeczny gminy. Kandydaci do nagrody 
podejmują kroki mające wpływ na poprawę 
jakości życia mieszkańców gminy Górno.

Nagroda przyznawana jest w dwóch  
kategoriach

Firma Roku – dla najlepszej firmy mają-
cej siedzibę w gminie Górno, która szcze-
gólnie przyczyniła się do rozwoju gospo-
darczego gminy oraz jej promocji.

Gospodarz Roku – dla osoby, która 
swoimi działaniami w wyjątkowy sposób 
wspiera gospodarkę gminy Górno w dzie-
dzinie przedsiębiorczości i infrastruktury, 
a swoimi inicjatywami przyczyniła się do 
promocji gminy.

Nagrodą dla laureatów jest statuetka 
i dyplom z tytułem.

ProMoWAŁ firMę i GMiNę
W kategorii Firma Roku kapituła konkur-

su w składzie: przewodniczący wójt gminy 

Przemysław Łysak oraz Barbara Wołczyk, 
Grzegorz Michta, Grzegorz Kaleta, Sta-
nisław Anioł, Wiesław Białogoński i 
Zdzisław Grzegolec, przyznała nagrodę 
jednogłośnie firmie Mat-Mas Tadeusza 
Matuszewskiego z Bęczkowa. Wyroby tego 
przedsiębiorcy wielokrotnie były nagradza-
ne na różnych konkursach - jak choćby sal-
ceson bęczkowski, a pan Tadeusz promu-
jąc swoje wyroby promował także naszą 
gminę w kraju i za granicą.

- Będę dalej prężnie działał i rozsławiał 
moją miejscowość oraz gminę na wscho-
dzie i zachodzie - powiedział Tadeusz Ma-
tuszewski odbierając nagrodę.

PrAWDZiWy GoSPoDArZ
W kategorii Gospodarz Roku nagroda 

także powędrowała do Bęczkowa. Kapituła 
konkursowa uhonorowała nią księdza Sta-
nisława Zielińskiego.

- Decyzja zapadła jednogłośnie. Nikt 
nie ma wątpliwości, że ksiądz jest prawdzi-
wym gospodarzem. Wybudował piękny ko-
ściół, mobilizuje do działania mieszkańców, 
a dzięki jego postawie budynek po kaplicy 
służy dziś ludziom jako świetlica kulturalna. 
Teraz jest rozdawana w niej pomoc żywno-
ściowa najbardziej potrzebującym. Ksiądz 
współpracuje z szkołą, pomocą społeczną 
i Gminną Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Do tego posługę na 
parafii pełni sam jeden. Przy tym laureacie 

drabina na kamiennej opoce statuetki na-
biera dodatkowego symbolu... - mówił wójt 
Przemysław Łysak uzasadniając werdykt 
jurorów.

Proboszcz dziękując za nagrodę wspo-
minał moment przybycia do Bęczkowa. To 
miejsce było przez wielu postrzegane jak 
koniec świata. Dziś to zupełnie inne miej-
sce, głównie dzięki mieszkańcom, dzięki 
współpracy władz gminy - mówił ksiądz 
Zieliński. Wyznał także coś, czego nigdy 
do tej pory nikomu nie powiedział. - Kiedy 
tworzony był projekt naszego kościoła ar-
chitekt powiedział mi, że budowa będzie 
kosztowała 10 mln zł. Gdybym powiedział 
to kilkanaście lat temu, pewnie wszyscy 
uznaliby budowę naszej świątyni za jakieś 
szaleństwo, a jednak kościół stoi - mówił 
proboszcz.

TorT i PoCZęSTuNEK
Po gali wręczenia nagród, którą uświet-

nił występ duetu fortepianowo-skrzypco-
wego Paweł i Magdalena Kaleta, był tort 
i poczęstunek dla uczestników tego wyda-
rzenia. Na stołach znalazły się między in-
nymi wędliny i wyroby z zakładu Mat-Mas 
Tadeusza Matuszewskiego. 

W gali oprócz laureatów, wójta i człon-
ków kapituły konkursowej wzięli udział: 
księża, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół oraz 
kierownicy jednostek podległych gminie. 

/AP/

Nagrodę odbiera ks. Stanisław Zieliński.

Galę uświetnił występ duetu Paweł i Magdalena Kaleta. o oprawę gali zadbali także członkowie Gminnej orkiestry Dętej.
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10 lat KGW Wola Jachowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli 

Jachowej działa już od dekady 
i jest najstarszą tego typu organiza-
cją w naszej gminie. W lutym święto-
wało swój jubileusz.

Na uroczystość rocznicową do Woli 
Jachowej przyjechał wójt Przemysław 
Łysak wraz z małżonką, radni oraz soł-
tysi z Woli Jachowej oraz Skorzeszyc, 
dyrekcja i nauczyciele miejscowej szko-
ły, a także przedstawiciele wszystkich 
Kół Gospodyń Wiejskich działających 
w gminie oraz Koła Gospodarzy.

Barbara Grzesik witając gości dzię-
kowała za współpracę lokalnej spo-
łeczności, w szczególności strażakom 
ochotnikom oraz dyrekcji i nauczycielom  
miejscowej szkoły. Podkreślała przy tym 
przychylność władz gminy i wójta, który 
zawsze wspiera koło finansowo oraz do-
brą radą.

Podczas spotkania jubileuszowego 
panie z KGW Wola Jachowa zostały 
obdarowane prezentami, za co odwdzię-
czyły się pysznymi potrawami przygoto-
wanymi na poczęstunek.

Rozbawiły także wszystkich do łez 
prezentując kilka specjalnie przygoto-
wanych na tę okazję piosenek oraz ske-
czem na temat zwalczania problemu al-
koholowego wśród mężczyzn.

Wójt Przemysław Łysak dziękując ju-
bilatkom za 10 lat działalności podkreślał 
ich zasługi w promowaniu gminy i życzył 
wielu kolejnych osiągnięć.

Historia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Jachowej zaczęła się 2008 roku, 
kiedy to  sołtys wsi Stanisław Cedro 
zorganizował spotkanie dla pań, które 
chciały założyć KGW z pracownikami 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Oficjalnie KGW zostało za-
rejestrowane w lutym 2009 roku. Prze-
wodniczącą koła została Barbara  Grze-
sik. - Na początku istnienia naszego 
koła spotykaliśmy się w domach, od 12 
lipca 2012 r. możemy to robić w świetli-
cy wiejskiej - wspomina przewodnicząca 
Grzesik. 

Panie z KGW w Woli Jachowej od 
samego początku brały czynny udział 
w życiu gminy i jej promocji. - Jednym 
z największych naszych osiągnięć było 
dwukrotne zwycięstwo w konkursie na 
najsmaczniejszą potrawę powiatu kie-
leckiego. Ważnym dla nas wydarzeniem  
była promocja naszej gminy w telewizji 

TVP Kielce, gdzie zaprezentowałyśmy 
nasze regionalne potrawy oraz rękodzie-
ło - wspomina przewodnicząca Grzesik.

Panie z Woli Jachowej gościły nawet 
w Pałacu Prezydenckim, gdzie spotkały 
się z pierwszą damą Anną Komorowską.
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98 wyjazdów do akcji oraz 
zmiana w składzie zarządu
Wyjeżdżali do akcji aż 98 razy - naj-

więcej ze wszystkich jednostek dzia-
łających na terenie gminy. ochotnicy 
z jednostki oSP w Górnie podsumowa-
li 2018 rok.

W lutym odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze OSP w Górnie. Dotychczasowy 
zarząd otrzymał absolutorium. Spotka-
nie było także okazją do podsumowania 
ostatnich 12 miesięcy, a te były dla nich 
wyjątkowo pracowite.

CZęSTo WyJEŻDŻALi, W TyM
DWA rAZy NiEPoTrZEBNiE 
W 2018 roku strażacy z Górna wyjeż-

dżali do akcji 98 razy (rok wcześniej wy-
jazdów było mniej - 82. Mamy zatem do 
czynienia z 20% wzrostem).

- Najczęściej gasiliśmy pożary. Tego 
typu interwencji mieliśmy 59. Pomagali-
śmy także ratować ofiary wypadków dro-
gowych i usuwać miejscowe zagrożenia. 
Niestety mieliśmy także dwa fałszywe  
alarmy - mówi Arkadiusz Grzegolec, pre-
zes jednostki OSP w Górnie.

Podczas zebrania sprawozdawczego  
druhowie musieli podjąć decyzje perso-
nalne. Z funkcji wiceprezesa OSP zrezy-
gnował bowiem Walenty Omelaniuk. 

ZMiANy PErSoNALNE 
i oDZNACZENiA
- Decyzję taką podjął z racji swojego 

wieku - poinformował prezes Arkadiusz 
Grzegolec. Na nowego wiceprezesa jed-
nogłośnie wybrano Zdzisław Grzegolca.

Doroczne zebranie stało się także oka-
zją do wręczenia odznak strażackich „Za 
Wysługę Lat”. Otrzymali je: Marian Grze-

golec (50 lat), Lesław Anioł (35 lat), Józef 
Matanina (35 lat), Franciszek Piotrowski 
(35 lat) i Leszek Sobieraj (35 lat), Kazi-
mierz Sobieraj (20 lat), Ewelina Anioł (5 
lat), Tomasz Krzysiek (5 lat).

- Dziękuję strażakom za zaangażo-
wanie. Wszyscy mamy świadomość, że 
druhowie poświęcają swój czas, narażają 
swoje zdrowie i życie, aby ratować majątki 
i życie innych ludzi. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczni - mówi wójt Przemysław Łysak.

Na zebraniu obecni byli Ryszard Ja-
nuszek dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Związku OSPRP, Mariusz Góra zastępca 
Komendant Miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kielcach oraz sponsorzy 
jednostki w Górnie Andrzej i Anna Mi-
chalscy.

Podczas zebrania sprawozdawczego oSP Górno.

Nabór wniosków w ramach projektu  
„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”
Szansa na pozyskanie grantów 

przez grupy nieformalne oraz 
organizacje pozarządowe. Do rozda-
nia jest blisko 300 tys. zł. Maksymal-
na kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć pięciu tysięcy złotych. 
Jakie należy spełnić warunki, aby 
otrzymać pieniądze?

Grupy nieformalne oraz młode organi-
zacje pozarządowe (zarejestrowane nie 
dłużej niż 30 miesięcy przed dniem zło-
żenia wniosku o dofinansowanie) z tere-
nu województwa świętokrzyskiego mogą 
uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 
000 złotych, w związku z realizowanym 
przez Stowarzyszenie Integracja i Roz-

wój projektem pn. „Świętokrzyski Fun-
dusz Młodych Inicjatyw – III edycja”. 

W ramach tego projektu w dniach 
4-8 marca bieżącego roku będzie pro-
wadzony nabór wniosków o dofinanso-
wanie. 

Na realizację inicjatyw w nadchodzą-
cym naborze Stowarzyszenie Integracja 
i Rozwój przeznaczyło kwotę 290 000 zł, 
co oznacza, że minimum 58 pomysłów 
uzyska dofinansowanie. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły 
na temat zasad naboru wniosków do-
stępne są na stronie internetowej www.
fio.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 
41 361 04 92. Projekt jest realizowany 

ze środków Narodowego Instytutu Wol-
ności w ramach Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich.

Podczas wręczania odznak
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Nissan dla Woli Jachowej

Podczas uroczystości przekazania samochodu. robert Sabat przekazuje kluczyki druhom z Woli Jachowej.

Nissan pickup, który od dwóch 
lat był użyczony druhom z Woli 

Jachowej, stał się oficjalnie własno-
ścią jednostki. W sobotę 2 marca od-
było się oficjalne przekazanie. Tego 
samego dnia podczas zebrania spra-
wozdawczego strażacy podsumowali 
miniony rok.

- Dziękuję za zrozumienie, zaufanie 
i docenienie naszej jednostki. Szczególne 
podziękowania składam wójtowi Przemy-
sławowi Łysakowi za to, że dokłada starań, 
aby jednostki OSP w naszej gminie utrzy-
mane były na najwyższym poziomie, że 
nie szczędzi pieniędzy na bezpieczeństwo 
mieszkańców - mówił Wiesław Kaleta, pre-
zes OSP w Woli Jachowej tuż po uroczy-
stości przekazania samochodu.

- Cieszę się, że ten samochód trafił 
właśnie tu. Wiele razy dowodziłem ak-
cjami, w których braliście udział, dlatego 
wiem, że ten pojazd jest we właściwych 
rękach - odpowiadał Robert Sabat, za-
stępca komendanta wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W tym samym dniu druhowie z Woli Ja-
chowej podsumowali miniony rok.

W 2018 roku wyjeżdżali do akcji 77 
razy, w tym aż 13 razy na ćwiczenia i tak 
zwane zabezpieczenie rejonu Kielc. 

Jednostka licząca 51 członków, w tym  
16 osób dziewcząt i 6 chłopców w ramach 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miała 
spore sukcesy w minionym roku: 1 miejsce 
wywalczyli seniorzy oraz MDP dziewcząt 
w czasie Gminnych Zawodów Sportowo-
-Pożarniczych. W minionym roku niestety 

zmarł jeden z druhów - Stanisław Kwiat-
kowski, którego pamięć uczczono pod-
czas zebrania minutą ciszy.

Druhowie podczas zebrania usłyszeli 
wiele ciepłych słów, pochwał i podzię-

kowań za pracę od senatora Krzysztofa 
Słonia, komendantów Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz wójta Przemysława 
Łysaka.

/AP/

Minutą ciszy uczczono druha Kwiatkowskiego.
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100 lat Pana Franciszka!

Jubilat przyjął życzenia od przedstawicieli KruS, proboszcza parafii Bęczków oraz mieszkańców wsi.

Całe życie pracował w polu, a kiedy 
pracował, lubił śpiewać - to jego 

recepta na długowieczność. franciszek 
Bugajski z Bęczkowa skończył 100 lat. 
Na ten wyjątkowy jubileusz przybyli: 
wojewoda świętokrzyski Agata Wojty-
szek, wójt gminy Górno Przemysław 
Łysak oraz przedstawiciele Kasy rolni-
czego ubezpieczenia Społecznego.

Oficjalne uroczystości z okazji 100 uro-
dzin Pana Franciszka odbyły się 7 lutego 
w domu weselnym w Bęczkowie. 

Przybyło na nie wyjątkowo wielu gości, 
co nie dziwi - wszak okazja była wyjątko-
wa. Oprócz najbliższej rodziny sąsiadów 
i znajomych gośćmi Pana Franciszka była 
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, 
która przekazała jubilatowi kosz kwiatów 
i odczytała list gratulacyjny od premie-
ra Mateusza Morawieckiego. Wójt gminy 
Górno Przemysław Łysak oraz Łucja No-

wak z Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli 
jubilatowi bukiet ze stu róż, ciepły koc, list 
gratulacyjny i urodzinowy tort. 

Finansowy prezent - decyzję o przy-
znaniu specjalnego dodatku do emerytury 
w wysokości 3,5 tys. zł przywiozła dele-
gacja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Kielcach. 

Z życzeniami do mieszkańca Bęczko-
wa przybyli także proboszcz miejscowej 
parafii Stanisław Zieliński, radny Grzegorz 
Kaleta, nowo wybrana pani sołtys wsi oraz 
przedstawiciele zespołu Bęczkowianie. 
Był uroczysty obiad, a zebranym na akor-
deonie przygrywał Władysław Pedrycz.

PrACA i śPiEW rECEPTą 
NA DŁuGoWiECZNość
Jubilat i jego 90-letnia małżonka nie 

mają dzieci. Mieszkają u siostrzenicy.
- Wujek jest radosnym człowiekiem, ma 

ciche usposobienie i jak to się mawia, jest 

nieszkodliwy - informuje z uśmiechem na 
twarzy Renata Kołomońska, która opieku-
je się jubilatem. 

- Zdrowie mu dopisuje, jeszcze kilka 
miesięcy temu kosił łąkę kosą. Jest samo-
dzielny. Można mu pozazdrościć zdrowia 
- dodaje Bogdan Kołomański. 

Pan Franciszek pytany o receptę na 
długowieczność, odpowiada krótko: - Całe 
życie pracowałem w polu, a przy tym lubi-
łem śpiewać.

NAJSTArSi 
W GMiNiE GórNo
Franciszek Bugajski jest jednym z naj-

starszych mieszkańców gminy Górno, ale 
nie najstarszym. Stefan Szczałuba z Kraj-
na Zagórza niebawem będzie obchodził 
101 urodziny.

Przemysław Łysak, wójt gminy Górno 
podkreśla, że jest dumny z długowiecz-
nych mieszkańców. 

- Zawsze chętnie uczestniczymy w ta-
kich wzruszających uroczystościach jak ta 
- mówił goszcząc na urodzinach Francisz-
ka Bugajskiego. - Te osoby mają swoją re-
ceptę na długowieczność i ogólnie można 
się od nich wiele dowiedzieć. Pamiętamy 
o nich i doceniamy je - stwierdził wójt.

Życzenia jubilatowi składa wójt Przemysław Łysak. Wojewoda Agata Wojtyszek odczytała list od premiera.

Niestety kilka dni po tym pięknym jubile-
uszu otrzymaliśmy informację o śmierci 
Pana Franciszka. Rodzinie i bliskim skła-
damy szczere wyrazy współczucia.
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Nasi nauczyciele szykują się do  
zagranicznych wizyt studyjnych

W ramach działań przygoto-
wujących do udziału w mo-

bilnościach zagranicznych kadra pe-
dagogiczna z terenu gminy Górno 
- uczestnicy projektu „Eduk@cja 
- innow@cja - integr@cja - nowe wy-
zwania dla Gminy Górno” - od grud-
nia 2018 r. do lutego br. doskonalili 
na kursie swój język angielski oraz 
brali udział w szkoleniu międzykul-
turowym, poszerzali także swoją 
wiedzę z zakresu edukacji włączają-
cej i pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej. 

Władze gminy Górno w ramach pro-
gramu Erasmus+ nawiązały współpra-
cę z partnerami zagranicznymi z Wiel-
kiej Brytanii oraz Portugalii. W projekcie 
zaplanowano 64 mobilności, łącznie 
w wyjazdach szkoleniowych do portu-
galskich i angielskich placówek oświa-
towych udział wezmą 53 osoby.

Podczas wizyt studyjnych nasi dy-
rektorzy i nauczyciele będą dosko-
nalić swoje umiejętności w zakresie: 
nauczania dwujęzycznego (CLIL), efek-

tywnego i kreatywnego wykorzystania 
ICT w procesie kształcenia kompeten-
cji kluczowych uczniów, metod i form 
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym 
i uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, identyfikowania potrzeb 
i szans rozwojowych gminy i szkół 
możliwych do zaspokojenia we współ-
pracy z partnerem zagranicznym.

Zdobyte podczas kursu zorganizo-
wanego w ramach programu Erasmus 
Plus wiadomości i umiejętności z pew-
nością ułatwią uczestnikom integrację 
w społeczeństwie angielskim i portu-
galskim, codzienne kontakty z partne-
rami oraz udział w zajęciach warszta-
towych.

Każdy uczestnik otrzymał ciekawe 
materiały szkoleniowe, m.in. przewod-
niki po Wielkiej Brytanii oraz Portuga-
lii, podręcznik do nauki j. angielskiego, 

słownik polsko-angielski, angielsko-
-polski, pakiet materiałów dotyczących 
diagnozy i pracy z uczniami o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia prowadzone były przez kom-
petentną kadrę trenerów i wykładow-
ców z Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Kielcach – jednej z wiodących 
instytucji edukacyjnych w regionie 
świętokrzyskim. Uczestnikom wyda-
ne zostały stosowne zaświadczenia 
o ukończeniu kursu językowego (po-
ziom A1 oraz B2) i szkolenia między-
kulturowego oraz warsztatów z zakresu 
edukacji włączającej.

Serdeczne podziękowania składamy 
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Woli 
Jachowej za użyczenie sal wykłado-
wych i sprzętu multimedialnego oraz 
miłą atmosferę i opiekę.

/SCo/

GMiNA GórNo
Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - 

nowe wyzwania dla Gminy Górno

W czasie kiedy uczniowie mieli ferie zimowe, ich nauczyciele uczyli się intensywnie języków obcych.

Ruszyła III edycja Gminnej Ligi Tenisa
Ruszyła iii Edycja Gminnej Ligi 

Tenisa Stołowego. Pierwsze 
rozgrywki odbyły się w niedzielę 3 
marca bieżącego roku w hali Szkoły 
Podstawowej w Bęczkowie.

W pierwszych w tym roku rozgryw-
kach wzięło udział 22 zawodników. Oto 
wyniki:

Kat. chłopcy SP (5 zawodników):
1. Dawid Bielat
2. Mikołaj Tosnowiec
3. Bartosz Kołodziej

Kat. dziewczęta SP i Gimn (7 za-
wodniczek):

1. Zuzanna Witkowska
2. Karina Wilkońska
3. Martyna Sikora
Kat. mężczyźni „amatorzy” (4 za-

wodników):
1.Janusz Gołuch
2.Stanisław Szcześniak
3. Grzegorz Kaleta
Kat. mężczyźni „amatorzy +” (6 za-

wodników):

1. Tomasz Witkowski
2. Maciejski Roman
3. Kubiec Dominik
Medale dla najlepszych zawodników 

i zawodniczek wręczali prezes Stowa-
rzyszenia św. Jana z Dukli Grzegorz Ka-
leta oraz sędzia główny zawodów Wal-
demar Możdżonek.

Kolejny Turniej planowany jest na 
ostatnią niedzielę marca. Przypomina-
my, że na zawodach obowiązuje strój 
sportowy oraz obuwie sportowe.
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