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Strażacka gala !
Z wielką pompą (strażacką ?) obchodzono 85-le-

cie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, 
w niedzielę - 14 czerwca br., na placu szkolnym. 

Na ołtarzu polowym, usytuowanym na estradzie, 
ks. proboszcz Henryk Węgrzyn odprawił okoliczno-
ściową mszę św. w intencji strażaków – ochotników, 
po czym odbyły się uroczystości jubileuszowe. Obok 
licznie przybyłych mieszkańców gminy, wzięli w nich 
udział zaproszeni goście: wojewoda świętokrzyski – 
Bożentyna Pałka – Koruba, wiceprezes ZW ZOSP- 
Ireneusz Żak, zastępca komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Grzegorz Ry-
ski, zastępca komendanta miejskiego PST – st. bryg. 
Krzysztof Janicki, starosta kielecki Zenon Janus, 
gospodarze gminy z wójtem Jarosławem Królickim i przewodniczącym Rady Gminy Janem Sikorą, radni i  sołtysi. Uroczy-
stości przebiegały zgodnie ze strażackim ceremoniałem.

Akt nadania SP w Krajnie imienia ks. Jerzego Popiełuszki

Sztandar dla OSP w Woli Jachowej  
w 85-lecie jej istnienia

Pierwsza szkoła w Polsce !

Uchwałę, o nadaniu szkole imienia Jerzego Popiełuszki, odczytuje przewodniczący 
Rady Gminy Jan Sikora.

„Roku Pańskiego 2009, w miesiącu maju, dnia dziewiętnastego, o godzinie 
10.00 odbyła się podniosła uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Krajnie 
imienia księdza Jerzego Popiełuszki.

Pamiątkowe zdjęcie, z marszałkiem 
województwa, beneficjentów Święto-
krzyskiego Programu Odnowy Wsi. 

szczegóły na str. 4

Środki ze ŚPOW

Na inwestycje  
w Woli Jachowej  

i Bęczkowie
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Sztandar dla OSP w Woli Jachowej w 85-lecie jej istnienia

Z 85-letnią historią OSP zapoznał 
zebranych sekretarz zarządu jednostki 
– Stanisław Cedro (omówimy ją w na-
stępnym numerze „Gołoborza”). 

Gratulacje z okazji jubileuszu, pod-
kreślając wielką rolę jednostki w umac-
nianiu bezpieczeństwa w gminie oraz 
w życiu społecznym i gospodarczym, a 
także życzenia strażakom – ochotnikom 
i ich rodzinom złożyli: wojewoda świę-
tokrzyski oraz starosta kielecki, przeka-
zując na ręce naczelnika OSP Czesława 
Kalety listy gratulacyjne. Do gratulacji 
tych dołączyli komendanci miejski i wo-
jewódzki PSP.

Nastąpił teraz kulminacyjny punkt 
uroczystości: przekazanie sztandaru, 
ufundowanego przez społeczeństwo, 
jednostce OSP w Woli Jachowej: doko-
nali tego: członkowie Komitetu Hono-
rowego, przełożeni z ZW ZOSP i PSP 
oraz naczelnik OSP Czesław Kaleta, 
który wręczył sztandar swoim druhom. 
Wcześniej sztandar został uhonorowany 
wysokim odznaczeniem OSP przez Ire-
neusza Żaka.

Miłym akcentem uroczystości było 
wręczenie odznaczeń resortowych, naj-
lepszym strażakom z Woli Jachowej, 
przez Ireneusza Żaka, zastępców komen-
dantów PSP oraz wójta gminy Jarosława 
Królickiego. Najwyższe odznaczenie 
OSP - „Złoty Znak Związku” otrzyma-
li: Henryk Cedro i Czesław Synowiec. 
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnic-
twa” wręczono: Wiesławowi Kalecie 
i Stanisławowi Cedro, srebrny medal: 
Mirosławowi Synowcowi, zaś brązowy: 
Stanisławowi Chochołowi, Wojciecho-
wi Pióro, Stanisławowi Cedro, s. Pio-
tra i Przemysławowi Kobyłeckiemu.

Medalami „Strażak Wzorowy” uho-
norowano: Tomasza Ozgę, Krzysztofa 

pożarów i wypadków drogowych. - Stra-
żacy, to moja prawa ręka ! – podkreślał 
wójt, wręczając dh. Czesławowi Kalecie 
pamiątkową statuetkę.

Podziękowania strażakom, za po-
moc i wsparcie w realizacji inicjatyw 
szkolnych, w imieniu całej społeczności 
szkolnej, przekazali uczniowie gimna-

Tablicę, cały obiekt oraz sprzęt strażac-
ki, w tym nowo pozyskany samochód 
ratowniczo - gaśniczy „Star”, zostały po-
święcone przez ks. proboszcz Henryka 
Węgrzyna.

Goście zwiedzili następnie nowy 
obiekt OSP, w tym bardzo dobrze wypo-
sażoną świetlicę, wraz zapleczem, która 
służyć będzie całej społeczności wiej-
skiej (o pełnym wyposażeniu piszemy 
oddzielnie).

Jubileusz OSP w Woli Jachowej stał 
się okazją do świętowania całej społecz-
ności gminnej. Podczas festynu rodzin-
nego, na placu przyszkolnym, organi-
zatorzy zapewnili mieszkańcom wiele 

Strażacka gala !
dokończenie ze str. 1

„Złoty Znak Związku” dla Henryka Cedro i Czesława  
Synowca, dekoruje - wiceprezes ZW ZOSP – Ireneusz Żak.

zjum: Aleksandra 
Bogdan i Grzegorz 
Janus.

Przy dźwiękach 
orkiestry strażackiej 
z Bielin, kompa-
nia honorowa OSP, 
poczty sztanda-
rowe, goście oraz 
mieszkańcy przeszli 
przed nowo oddaną 
strażnicę OSP. Tutaj 
nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi  
w wejściu do remizy 
a następnie odsło-
nięcie pamiątkowej 
tablicy, wmurowanej 
we fronton obiektu. 

Rubaka, Wojciecha Rubaka, Tomasza 
Chochoła, Wiesława Synowca, Micha-
ła Kobyłeckiego, Sylwestra Filipczaka, 
Krzysztofa Synowca, Mateusza Cedro 
i Marka Tamborskiego.

Z szacunkiem o działalności OSP mó-
wił wójt gminy Jarosław Królicki. Przy-
pomniał m.in. wielki trud, z jakim bronili 
mieszkańców gminy przed skutkami po-
wodzi, przed kilku laty, o ich codziennej 
gotowości w niesieniu pomocy podczas 

atrakcji: konkursy i niespodzianki dla 
całych rodzin, które zobaczyły i usły-
szały gości z gminy Bieliny, czyli: Stra-
żacką Orkiestrę Dętą oraz młodzieżowy 
zespół wokalny Hi – Hat, dzieci i mło-
dzież z Woli Jachowej, podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
zespoły ludowe: „Bęczkowianie” i „Gór-
nianecki”. Po południu wszyscy bawili 
się na zabawie tanecznej przy muzyce 
zespołu „Czarownice”.

Poza sceną oferowano dodatkowe 
atrakcje w wesołym miasteczku: karuze-
lę łańcuchową, dmuchane zamki i suchy 
basen z piłeczkami. Przy wesołym mia-
steczku funkcjonowały stoiska z lodami, 
watą cukrową, zimnymi i ciepłymi napo-
jami oraz gorącymi posiłkami. 

Uroczystość w Woli Jachowej na dłu-
go pozostanie w pamięci jej uczestników.

Warto podkreślić, iż uroczystość ta 
odbyła się w ramach projektu  „Kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego”, realizowanego przez Ochotni-
czą Straż Pożarną w Woli Jachowej,  
z funduszu Świętokrzyskiego Progra-
mu Odnowy Wsi. (Kos.)

Wójt gminy Jarosław Królicki wręcza pamiątkową statuetkę naczelnikowi OSP - 
Czesławowi Kalecie.
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dokończenie ze str. 1

Prestiżowe pismo „Gazeta Prawna” opublikowała ostatnio ranking gmin najlepiej 
pozyskujących i gospodarującymi środkami z zewnątrz – m.in. z programów Unii 
Europejskiej.

Gmina Górno, na 102 gminy w woj. świętokrzyskim, uplasowała się na 12 miejscu ! 
Gmina pozyskała w ostatnim okresie 30,6 mln  zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 
kwotę: 2.350 zł. Na I miejscu znalazła się gm. Kije – 3,3 tys. zł na mieszkańca.

W rankingu „Gazety Prawnej”

Wysoka lokata naszej gminy

Tego dnia w Kościele Parafialnym, pod 
wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie, zo-
stała odprawiona Msza Święta, przez Jego 
Ekscelencję Biskupa Mariana Florczyka, 
który w obecności Dziekana Dekanatu Bo-
dzentyńskiego ks. dr Leszka Sikorskiego, 
proboszcza parafii Krajno Księdza Leszka 
Sztandery oraz Pana Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Krajnie mgr. Andrzeja Michal-
skiego, jak również w obecności szanow-
nych gości reprezentowanych przez władze 
Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu 
Kieleckiego, przedstawicieli Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, Radnych, pracowników 
Urzędu Gminy Górno, pracowników Służby 
Zdrowia, Dyrektorów Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów, Nauczycieli, przedstawicieli 
społeczności Krajna, poświęcił sztandar i po-
błogosławił przedsięwzięciu.

Urząd Wójta Gminy Górno pełnił wów-
czas inż. Jarosław Królicki, zaś funkcję prze-
wodniczącego Rady Gminy  - Jan Sikora.

Idea nadania Szkole Podstawowej w 
Krajnie imienia Księdza Jerzego Popiełusz-
ki nie powstała przypadkowo, ale w wyniku 
głębokiej potrzeby oddania hołdu Słudze Bo-
żemu – ks. Jerzemu Popiełuszcze.

Pan Dyrektor mgr Andrzej Michalski 
przedstawił ideę nadania Szkole Podsta-
wowej w Krajnie imienia Księdza Jerzego 
Popiełuszki Radzie Pedagogicznej, Radzie 
Rodziców oraz Uczniom, co potwierdzono 
wpisami w Księdze Protokołów i jednogło-
śnie zatwierdzono do realizacji. Następnie 
społeczność szkolna skierowała pismo do 
Wójta Gminy Górno inż. Jarosława Królic-
kiego i Rady Gminy Górno z prośbą nadania 
Szkole Podstawowej w Krajnie imienia Księ-
dza Jerzego Popiełuszki.

Władze Gminy Górno pozytywnie 
ustosunkowały się do prośby społeczności 
szkolnej oraz mieszkańców Krajna, podej-
mując Uchwałę dnia 29 grudnia 2008 r. nr 
XXVII/142/08.

Uchwała Rady Gminy została opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

Akt nadania SP w Krajnie imienia ks. Jerzego Popiełuszki

Pierwsza szkoła w Polsce !
twa Świętokrzyskiego z dn. 20 kwietnia 2009 
r. nr 90 pod pozycją 1041.

Społeczność lokalna oraz fundatorzy, da-
jąc wyraz wielkiej wdzięczności Księdzu Je-
rzemu Popiełuszce, ufundowali sztandar, na-
tomiast pamiątkową tablicę ufundował Wójt 
Gminy Górno inż. Jarosław Królicki.

Odsłonięcia tablicy dokonali Ksiądz Bi-
skup Marian Florczyk i Wójt Gminy Górno 
Jarosław Królicki.”

Na tablicy widnieje napis: „Żądając 
sprawiedliwości, sami musimy być sprawie-
dliwi w stosunku do najbliższych. Żądając 
odwagi i męstwa, sami musimy być, na co 
dzień mężni i odważni”.

Wydarzenie to spisano i publicznie od-
czytano 19 maja 2009 roku w dniu nadania 
Szkole Podstawowej w Krajnie imienia Księ-
dza Jerzego Popiełuszki.”

Cytujemy oryginalną treść aktu nadania 
SP w Krajnie imienia Księdza Jerzego Popie-
łuszki, który został umieszczony, przez wójta 
Jarosława Królickiego, za tablicą pamiątko-
wą, w holu szkoły. Po tej uroczystości, któ-
rą zaszczycili także m.in.: poseł na Sejm RP 
Przemysław Gosiewski, senator RP Adam 
Massalski, wicekurator oświaty Lucjan 
Pietrzczyk, wicestarosta pow. kieleckiego 
Marian Ferdek, dyrektorzy szkół z gminy 
Górno, mieszkańcy gminy, radni oraz sołty-
si okolicznych wsi, młodzież przedstawiła 
wzruszający, patriotyczny program o życiu 
i działalności tragicznie zmarłego kapelana 
„Solidarności”.

Dyrektor szkoły Andrzej Michalski skła-
da serdeczne wyrazy wdzięczności:

Radzie Gminy Górno za podjęcie uchwa-
ły nadającej Szkole Podstawowej w Krajnie 
imię  ks. Jerzego Popiełuszki, wójtowi gminy 
Górno Jarosławowi Królickiemu za ufundo-
wanie tablicy pamiątkowej. 

Fundatorom sztandaru: ks. proboszczowi 
Leszkowi Sztanderze i parafianom parafii pod 
wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie, ks. 
Andrzejowi Maślejakowi z parafii Św.Trójcy 
w Chicago, Annie Michalskiej, radnej gminy 
Górno - Małgorzacie Stępnik, Teresie i Cze-
sławowi Ziachom, Danucie i Marianowi Ki-
sielom, pracownikom obsługi Szkoły Podsta-
wowej w Krajnie, Towarzystwu Ubezpiecze-
niowemu GENERALI ŻYCIE S.A., Krzysz-
tofowi Szlufikowi, Międzywojewódzkiej 
Usługowej Spółce Inwalidów w Kielcach, 
Adamowi Zdolińskiemu, członkom Szkol-
nego Koła Caritas, Renacie Skibie,  Marcie 
Boryckiej, Robertowi Guca, uczniom Szkoły 
Podstawowej w Krajnie i ich rodzicom.

Z tej okazji wykonane zostało pamiątko-
we tablo, na którym zostały przytwierdzone 
gwoździe w postaci metalowych emblematów 
z umieszczonymi na nich nazwiskami funda-
torów. Pamiątkowe tablo zostało umieszczo-
ne w gablocie wraz ze sztandarem szkoły.

Za udział w przygotowaniu imprezy dy-
rektor serdecznie dziękuje sponsorom m.in.: 
firmie p. Dobrowolskich, Renacie Skibie, 
Andrzejowi Kalecie; nauczycielom: Joan-
nie Januchcie, Agnieszce Machockiej, Alicji 
Młynarczyk, Ewie Gruszczyńskiej, Grażynie 
Pawlik, Małgorzacie Kalecie, ks. Wiesławo-
wi Noga, Markowi Woźniakowi; wszystkim 
pracownikom obsługi szkoły i rodzicom, któ-
rzy pomagali podczas uroczystości.

Goście honorowi uroczystości. Akt nadania imienia wkłada pod tablicę pa-
miątkową wójt Jarosław Królicki.
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Przedsiębiorczy mają więcej ! – tak 
można by podsumować inicjatywy stowa-
rzyszeń, organizacji i instytucji pozarzą-
dowych z niewielkich miejscowości, które 
wyróżniają się inicjatywami na rzecz swo-
jego miejsca zamieszkania. Z myślą o nich 
stworzono w naszym województwie Świę-
tokrzyski Program Odnowy Wsi.

Świętokrzyski Program Odnowy Wsi” 
realizowany jest po raz trzeci w formie kon-
kursu przedsięwzięć. Skierowany jest on 
do organizacji pozarządowych działających  
w sferze społecznej, kulturowej, rolniczej, re-
kreacyjnej, turystycznej czy sportowej, które 
posiadają osobowość prawną oraz prowadzą 
działalność non profit. W programie mogą 
uczestniczyć  stowarzyszenia  z terenu wo-
jewództwa, działające w gminach wiejskich 
i wiejsko-miejskich, z wyłączeniem miejsco-
wości powyżej 5 tys. mieszkańców.

W tegorocznej edycji konkursu udział 
wzięły stowarzyszeni z terenu 70 święto-
krzyskich gmin, które złożyły w sumie 131 
wniosków, ubiegając się w sumie o prawie 
2,5 miliona złotych dofinansowania.

Podczas spotkania w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach - 4 czerwca br. -  
z przedstawicielami tych stowarzyszeń, mar-
szałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas 
powiedział m.in.: - Program jest skierowany 
do wszystkich stowarzyszeń, które - z gmin-
ną pomocą - mogą w nim uczestniczyć. Jest 
oryginalnym pomysłem, który daje możli-
wość przeprowadzenia ciekawych projektów. 
Mieszkańcy, dzięki własnej pracy przy drob-
nych inwestycjach, aktywizują się. Odnowa 
wsi, jak nazwa wskazuje, ma podnieść jakość 
życia wiejskich społeczności.

Z naszej gminy wnioski takie złożyły  
i otrzymały dofinansowanie: Stowarzyszenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jacho-
wej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Górno. Podpisy na umowach złożyli: ze stro-
ny beneficjentów: Przemysław Kobyłecki 
– prezes OSP w Woli Jachowej, Grzegorz 
Skiba – prezes oraz Lidia Szlufik - członek 
Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 
Górno. Gminę Górno reprezentował wójt Ja-
rosław Królicki, zaś Urząd Marszałkowski – 
marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu 
Województwa Marek Gos. 

Pierwszy z projektów ma na celu wy-
posażenie świetlicy remizy strażackiej OSP  
w Woli Jachowej w sprzęt komputerowy, gry 
świetlicowe, stoły, krzesła, gabloty ekspozy-
cyjne oraz doposażenie aneksu kuchennego 
w lodówkę, kuchenkę gazową, drobny sprzęt 
AGD oraz zastawę stołową. 

Drugi projekt, złożony przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gminy Górno, to przedsię-
wzięcie polegające na zakupie urządzeń re-
kreacyjno – wypoczynkowych, stanowiących 
wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zloka-
lizowanego na terenie Szkoły Podstawowej 
w Bęczkowie. Czas do zrealizowania zadań 
i rozliczenia dotacji mija 30 września tego 
roku.Moment podpisania umowy w kieleckim WDK.

Środki ze ŚPOW

Umowa podpisana

Na inwestycje  
w Woli Jachowej  

i Bęczkowie

Umowę na „Orlika 2012” podpisują, od lewej: skarbnik gminy - Henryk Opaliński, 
wójt - Jarosław Królicki oraz marszałek województwa - Adam Jarubas.

Z satysfakcją informujemy, że wśród 
dotowanych znalazła się także nasza 
gmina. Otrzymaliśmy dotację w wyso-
kości 333 tys. zł na budowę kompleksu 
boisk przy Szkole Podstawowej w Radli-
nie. Umowę w UM podpisali: marszałek 
województwa Adam Jarubas i członek 

Zarządu Województwa Lech Janiszew-
ski oraz wójt naszej gminy Jarosław 
Królicki i skarbnik gminy - Henryk 
Opaliński - na zdjęciu.

Zgodnie z zapisem w umowie, wy-
korzystanie i rozliczenie dotacji musi 
nastąpić do 18 grudnia br.

Środki na „Orlika 2012”  
w Radlinie

Miła uroczystość miała miejsce 24 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim  
w Kielcach. Uczestniczyli w niej beneficjenci Programu pn. „Moje boisko – Or-
lik 2012”, polegającego na współfinansowaniu budowy kompleksu boisk spor-
towych przez państwo.
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Poprawa wyposażenia polskich 
szkół oraz stworzenie możliwości roz-
woju dzieciom i młodzieży w nowo-
czesnych warunkach – to główne cele 
programu „TESCO dla szkół”.

941 500 – taką, niesamowitą liczbę 
punktów zgromadziła na swoim koncie 
Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegien-
nego w Bęczkowie. Wartość zdobytych 
przez szkołę nagród przekroczyła 16 
tysięcy złotych ! Niedawno do szko-
ły dotarła długo oczekiwana przesył-
ka. Dzięki akcji, placówka wzbogaciła 

Worek z nagrodami 
dla SP Bęczków

się o: nowy komputer, kamerę, zestaw 
nagłaśniający, dwie nagrywarki DVD, 
kino domowe, aparat cyfrowy, radioma-
gnetofon, słuchawki, płyty DVD i CD, 

15 ryz papieru do ksero, zestawy dużych 
słowników, zestaw małych słowników 
(frazeologiczne, poprawnej polszczyzny, 
języka polskiego, wyrazów obcych), naj-

nowsze encyklopedie, atlasy, mapy, lek-
tury szkolne, gry planszowe, piłki nożne, 
siatkowe oraz skakanki.

Jak poinformowała nas dyrektor 
szkoły Elżbieta Kasperek, mimo, iż 
są to nagrody dla szkoły, uczyni jeden 
wyjątek – wyróżni jedną uczennicę, któ-
ra dostanie coś z tych wspaniałości dla 
siebie. Wiktoria Piłat, z klasy drugiej, 
była najbardziej zaangażowaną w zbie-
ranie kuponów uczennicą. Przyniosła ich 
naprawdę mnóstwo. Za to należy jej się 
nagroda. 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej  
z Woli Jachowej reprezentowała gminę 
Górno w finale Wojewódzkiego Tur-
nieju Piłki Nożnej Chłopców. Zespół, 
prowadzony przez nauczyciela wycho-
wania fizycznego Jerzego Krzyszcza-
ka, zwycięsko przeszedł etap gminny, 
powiatowy i awansował do półfinałów 
wojewódzkich.

12 maja br. z udziałem 5 reprezentacji 
(SP nr 13 Starachowice, SP nr 7 Skarży-
sko Kamienna, SP Koprzywnica, SZSZ. 
nr 2 Opatów, SP Wola Jachowa) rozegra-
no w Starachowicach zawody półfinało-
we. Po bardzo ładnej, i skutecznej grze 
turniej wygrała reprezentacja chłopców 
z Woli Jachowej, w pierwszym składzie: 
Zielonka Piotr, Koczkodaj Paweł,  Ko-
walczyk Paweł, Staszewski Patryk, 
Żółtkowski Patryk i Synowiec Daniel. 

1 czerwca br., w Ostrowcu Święto-
krzyskim, z udziałem 6 zespołów ( SP 7 
Ostrowiec, SP nr 33 Kielce, SP nr 25 Kiel-
ce, SP Wodzisław, SP Masłów, SP Wola 
Jachowa ) rozegrano turniej finałowy. 

Mistrzem Województwa Święto-
krzyskiego w piłce nożnej chłopców 
szkół podstawowych w roku szkolnym 
2008/2009 została reprezentacja SP  
nr 7 z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dru-
gie miejsce i tytuł wicemistrza wywal-
czyła reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej z Woli Jachowej. 

Osiągnięty sukces w piłce nożnej 
chłopców z niewielkiej szkoły jest nie-
wątpliwie dużym wydarzeniem sporto-
wym.                                           (J.K.)

Wielki sukces piłkarzy 
z Woli Jachowej

Zwycięska drużyna z nauczycielem wf. 
Jerzym Krzyszczakiem.

Społeczność Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum Woli Jachowej gościła,  
w maju br., ks. biskupa Kazimierza 
Gurdę.

Dyrektorzy szkół: Jolanta Czerwiak 
i Jerzy Snopek serdecznie powitali Jego 

były to chwile radosne, pełne słońca, 
czasem smutne, wyciskające łzy z oczu.

Uczniowie z Cedzyny zaprezentowa-
li Jego Ekscelencji widowisko, związane 
z niedawnym zasadzeniem w Cedzynie 
Dęba Pamięci im. Wincentego Jugo.  

Duszpasterskie wizyty

Księża biskupi z wizytą w naszych szkołach, u góry:  
ks. bp. Kazimierz Gurda w Woli Jachowej, niżej:  
ks. bp. Marian Florczyk – w SP Cedzyna.

W dowód wdzięczności za wizytę, poda-
rowali ks. biskupowi piłkę nożną – jako, 
że jest on delegatem Konferencji Episko-
patu Polski ds. Duszpasterstwa Sportow-
ców. Poproszono go również o złożenie 
autografu na piłce, która odtąd będzie 
stać na honorowym miejscu w szkole.

Po wizytach w szkołach, w kościele 
parafialnym w Leszczynach tego dnia 
udzielił młodzieży sakramentu bierzmo-
wania.

Ekscelencję i zaprosili 
do sali gimnastycznej, 
gdzie licznie zgroma-
dzili się uczniowie, 
nauczyciele i pracow-
nicy obu szkół. We 
 współpracy uczniów  
i nauczycieli szkoły  
podstawowej i gim-
nazjum został przy-
gotowany program 
artystyczny pt. „ Plany 
Boże”. W rolę Boga 
Ojca wcielił się ks.  
J. Zwierzchowski, rze-
sze aniołów odegrali 
uczniowie gimnazjum, 
ich pomocnikami były 
dzieci z podstawówki. 
Przekazali oni zebra-
nym ważne przesłania 
o życiu, miłości, praw-
dzie - wartościach tak 
cennych w życiu każ-
dego człowieka. 

Ks. biskup skiero-
wał do wszystkich sło-
wa uznania i udzielił 
błogosławieństwa. 

Ks. biskup Marian 
Florczyk, z ks. Ryszar-
dem Zaborkiem - pro-
boszczem parafii pw św. 
Jacka, odwiedzili szkoły w Radlinie i Ce-
dzynie. Specjalnie na tą okazję uczniowie 
szkół przygotowali programy artystyczne. 

W Radlinie zacni goście mogli zo-
baczyć inscenizację ukazującą patrona 
szkoły – Karola Wojtyłę,  z jego życiem 
od dnia narodzin do momentu, kiedy nasz 
rodak stanął na czele całego kościoła ka-
tolickiego. Uczniowie przybliżyli zebra-
nym sylwetkę tego wielkiego człowieka, 
w różnych etapach jego życia. Czasem 
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Sesję otworzył przewodniczący rady Jan 
Sikora, witając jej uczestników z wójtem gminy 
Jarosławem Królickim. Przypomniał, że przed 
19 laty, także 5 czerwca, odbyły się pierwsze 
obrady samorządu gminy w nowej, odrodzonej 
Polsce. Nowa rzeczywistość demokratyczna 
pozwoliła na bardziej dynamiczny rozwój także 
naszej gminy.

Po przyjęciu porządku obrad radni przeszli 
do jego realizacji.

Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 
2009 r.: zwiększono dochody oraz wydatki gmi-
ny o kwotę przeszło 10 tys. zł na obsługę wy-
borów do Europarlamentu. Ponadto przeniesiono 
między działami 320 tys. zł, dostosowując wy-
datki na inwestycje gminne, m.in. na: budowę 
chodników: obok remizy OSP w Górnie oraz 
przy trasie krajowej w Woli Jachowej,  a także 
przygotowanie inwestycji w Radlinie.

Radni wydali pozytywną opinię w spra-
wie projektowanego obszaru Europejskiej Sieci 
Ekologicznej „Natura 2000”, obejmującej: Lasy 
Cisowsko -Orłowińskie, Dolinę Rzeki Warkocz, 
Łysogóry oraz Przełom Lubrzanki. W uzasad-
nieniu tej opinii czytamy m.in.: „ Powierzchnia 
projektowanego obszaru „Natura 2000” na te-
renie naszej gminy jest niewielka i nie koliduje  
z projektowanymi inwestycjami. W związku z po-
wyższym, wprowadzenie obszaru „Natura 2000”,  
w obecnych granicach w gminie Górno, nie 

wpłynie negatywnie na rozwój infrastruktury 
drogowej i budowę sieci wodociągowo -kanaliza-
cyjnej.(...) Gmina Górno jest gminą rolniczą, co 
umożliwi rolnikom uzyskanie dopłat m.in. z płat-
ności rolno - środowiskowych, które są wyższe 
od 5 do 15 % na obszarze „Natura 2000” w sto-
sunku do „zwykłych” gruntów. (...) Równocze-
śnie fakt istnienia obszaru „Natura 2000” może 
być wykorzystany przez gminę do ich promocji, 
np. w zakresie turystyki, jak również stosowania 
eco-labelingu swoich produktów i usług.”

Radni nie zgodzili się na wyodrębnienie  
w tym roku, w budżecie gminy na rok 2009, środ-
ków stanowiących fundusz sołecki. Temat będzie 
aktualny w roku przyszłym, przy konstrukcji no-
wego budżetu gminy.

W kolejnym punkcie obrad, wójt złożył in-
formację o swojej pracy między sesjami Rady 
Gminy. Poinformował o wydanych zarządze-
niach oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu 
przetargów na inwestycje gminne, m.in. na 
konserwację oświetlenia gminy, budowę ciągu 
pieszego wzdłuż kamieniołomu w Górnie. Przy-
gotowanie tej inwestycji blokuje nie uzasadnio-
ny protest kilku mieszkańców, zajmujących bez-
prawnie pas drogowy.

Wójt poinformował o dotacjach otrzyma-
nych, w ramach Świętokrzyskiego Programu Od-
nowy Wsi, na doposażenie strażnicy OSP w Woli 
Jachowej oraz urządzenie placu zabaw obok SP 

w Bęczkowie  (piszemy o tym oddzielnie).
Wójt zakomunikował o sukcesie gminy 

Górno w Rankingu Gmin „Gazety Prawnej”, 
wg której Górno znalazło się na 12 miejscu  
w woj. świętokrzyskim pod względem wykorzy-
stania środków unijnych na swój rozwój.

Gospodarz gminy wspomniał też o ostatnich 
burzach, które poczyniły spore szkody w upra-
wach, m.in. truskawek (w Górnie dotknęło to 28 
rolników).

W interpelacjach głos zabrali: Marian 
Grzegolec, Henryk Klimek, Edward Waldon, 
Jan Zielonka, Tomasz Tofil, Janusz Bednarz  
i Mirosław Delekta, podnosząc bieżące pro-
blemy swoich sołectw oraz gminy. Dotyczyły 
one m.in.: konieczności budowy garażu dla sa-
mochodu ratowniczego OSP w Górnie, oświe-
tlenia drogi od kamieniołomu do skrzyżowania  
w tej miejscowości, napraw dróg, m.in. w Kraj-
nie Parcelach, podjęcia decyzji w sprawie obiek-
tu po Domu Pomocy Społecznej w Krajnie, po-
szerzenia drogi powiatowej w Podmąchocicach, 
by umożliwić przejazd sprzętu rolniczego, fina-
lizacji budowy boiska sportowego w Skorzeszy-
cach oraz naprawienia skarpy przy przystanku  
w tej miejscowości, odwodnienia drogi krajowej 
w Cedzynie (woda zalewa kilka posesji) oraz bu-
dowy progów zwalniających na zmodernizowa-
nej drodze w Ogrodzeniu.

Sołtys Górna Marian Grzegolec podzięko-
wał wójtowi za nowy chodnik w tej miejscowo-
ści, m.in. przy strażnicy OSP.

W związku z rocznicą pierwszych, demo-
kratycznych wyborów samorządowych, minutą 
ciszy uczczono pamięć samorządowców, którzy 
nie doczekali obecnych czasów. Na tym sesję za-
kończono. (Kos.)

Pozytywna opinia o „Naturze 2000”

Z sesji Rady Gminy

Fundusz sołecki – odłożony
Wyrażenie opinii do projektowanego obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 

2000”, decyzja w sprawie funduszu sołeckiego oraz bieżące zmiany w budżecie gminy – to 
główne punkty obrad Rady Gminy na sesji 5 czerwca br.

Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Si-
kora, witając jej uczestników, z wójtem Jarosła-
wem Królickim. Radni przyjęli porządek obrad, 
po czym przeszli do jego realizacji. 

Zmiany w budżecie gminy na ten rok pole-
gają m.in. na zwiększeniu dochodów oraz wydat-
ków o blisko 217 tys. zł, w związku z dotacją na 
budowę drogi osiedlowej w Górnie oraz dotacją 
– 20.000 zł na usuwanie azbestu. Radni podjęli 
decyzje o przeniesieniu ponad 131 tys. zł z zada-
nia „modernizacja dróg gminnych” na moderni-
zację drogi gminnej dla osiedla domków jedno-
rodzinnych w Górnie oraz kwoty 190.000 zł – na 
odwodnienie drogi nr 878 w m. Krajno – Łęki.

Druga uchwała - w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz 
odprowadzenie ścieków - dotyczy uzupełnienia 
poprzedniej uchwały RG w tej sprawie, zakwe-
stionowanej przez wojewodę (tabela nie zawiera-
ła czytelnego VAT a uchwała - jasnej motywacji 
tych zmian). Przypomnijmy, że nowe stawki są 
wyższe o 10 % przy zaopatrzeniu w wodę oraz o 
5 % przy odprowadzaniu ścieków (szczegółowe 
tabele opłat – w ZUK).

Wójt gminy złożył następnie informację ze 
swojej działalności między sesjami Rady Gminy: 
był to okres wielu ważnych wydarzeń w gminie, 
m.in. odbyła się uroczystość posadzenia Dęba 
Katyńskiego przy SP w Cedzynie – wójt podzię-

kował społeczności szkolnej, rodzicom, radnej 
oraz sołtysowi tej miejscowości za zorganizowa-
nie i przeprowadzenie tej uroczystości.

Spore zamieszanie było dziełem...pumy, 
która pojawiła się na terenie gminy. Wójt podjął 
decyzje mające na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom. Puma, na szczęście, szybko 
opuściła nasze tereny.

Wiele się ostatnio mówi o konieczności pod-
jęcia akcji usuwania „dzikich” wysypisk śmieci 
(prasa lokalna prowadzi akcję „Śmieci precz”!, 
pokazując zaśmiecone miejsca – także na terenie 
naszej gminy). Wójt zatrudnił 5 pracowników,  
w ramach robót interwencyjnych,  którzy porząd-
kują gminę, m.in. nad zalewem w Cedzynie. 

Sporo miejsca poświęcił także inwestycjom 
gminnym, informując o zakończeniu budowy  
I etapu chodnika w Górnie – w stronę Zawady,  
o podpisaniu preumowy na budowę drogi gmin-
nej w osiedlu domków jednorodzinnych w Gór-
nie, o rozpoczęciu budowy drogi w Ogrodzeniu, 
o tym, iż gmina dysponuje już projektem na 
budowę chodnika w Woli Jachowej, o otrzyma-
niu z Urzędu Marszałkowskiego 325 tys. zł na 
uporządkowanie terenu wokół szkół w Górnie 
– przetarg we wrześniu br.  Przekazał także in-
formację o przetargach na kolejne inwestycje – 
dokładne dane na stronie internetowej gminy.

Wójt poinformował o podziękowaniu, nade-

słanym przez dyrekcję Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, za akcję gaśniczą z udziałem OSP 
z naszej gminy. Dzięki szybkiej interwencji stra-
żaków, udało się uratować znaczne połacie lasu.

W interpelacjach głos zabrali: Janina Ru-
bak, Mirosław Delekta, Piotr Gil, Marzena 
Jamrożek, Aneta Dudzik, Jan Zielonka, To-
masz Tofil, Jerzy Janus, Stanisław Cedro, 
Henryk Klimek oraz Jan Sikora, podnosząc 
trudne problemy gminy i poszczególnych so-
łectw. Radni m.in. podziękowali wójtowi za 
chodnik w Górnie, wykonany przez drogowców 
bardzo starannie, za drogę do cmentarza w Sko-
rzeszycach, za codzienną dbałość o płytę stadio-
nu w Górnie (częste podlewanie wzmacnia zie-
loną murawę). 

Wśród podniesionych spraw dominowały: 
troska o poprawę stanu dróg gminnych i powia-
towych, konieczność przywrócenia drogi do pól 
w Krajnie Drugim oraz kontynuowania II etapu 
budowy chodnika w Górnie, uporządkowania 
numeracji domów w gminie. Ubolewano, że 
kilku mieszkańców Skorzeszyc nie godzi się na 
sprzedaż gruntu pod przepompownię, niezbędną 
dla odprowadzania ścieków, co opóźnia proces 
inwestycyjny na terenie tego sołectwa. Z nie-
pokojem mówiono także o zagospodarowaniu 
terenu nad zalewem w Cedzynie przed zaczyna-
jącym się sezonem letnim (pisaliśmy na ten te-
mat w poprzednim numerze „Gołoborza”). Poru-
szono także sprawę przedłużającego się terminu 
opracowania planu przestrzennego zagospodaro-
wania gminy.

Wójt ustosunkował się do tych problemów, 
stwierdzając m.in., iż wykonanie planu opóź-
niają odwołania od decyzji Programu „Natura 
2000” oraz uzgodnienia z Lasami Państwowymi 
– szczegóły w protokóle z sesji. (Kos.)

Zmiany w budżecie gminy
Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki
Podjęcie dwóch uchwał, dotyczących zmian w budżecie gminy na ten rok oraz zatwierdzenie 

taryf za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, to główne punkty obrad radnych na 
sesji Rady Gminy – 15 maja br.
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Truskawkowy wysyp

„Przywróćmy pamięć”

W tym roku urodzaj jest dobry, by nie 
powiedzieć bardzo dobry. Duża wilgotność  
i spore przebłyski słońca sprawiły, że truskaw-
ki są dorodne i jest ich dużo. Ten fakt, para-
doksalnie, ma niekorzystny wpływ na ceny 
skupu tego owocu. Liczne punkty skupu, skąd 
truskawki wędrują m.in. do Chłodni Kielce 
oraz Kerry Polska, płacą za łubiankę (2 kg) po 
ok. 2,50 zł. To jest cena żenująca, powodująca, 
że uprawa truskawek staje się nieopłacalna.

Stanisław Kaleta z Woli Jachowej, które-
go spotkaliśmy na polu przy zbiorze truska-
wek, powiedział m.in.: - Uprawiam ten owoc 
na obszarze 90 arów, ponosząc spore koszty. 
Jeśli teraz zapłacę zbieraczom po 1,50 zł od 
łubianki, to pozostaje mi dopłacić do uprawy.

Podobne opinie wypowiadają inni rolni-
cy, m.in. ojciec sołtysa Woli Jachowej Stani-
sława Cedro: -  To się, przy tych cenach, nijak 
nie opłaci !

- Jeśli taka cena utrzyma się do końca se-
zonu, to efekt będzie taki, że rolnicy zaorzą 
swoje uprawy – przewiduje Jan Sikora z tejże 
miejscowości.

-Dlaczego jest taka niska cena skupu ? – na 
to pytanie próbowaliśmy szukać odpowiedzi  
w firmach, które trudnią się pozyskiwaniem 
truskawek z naszego terenu.

W Chłodni Kielce zbyto nas stwierdze-
niem, że o cenie skupu decyduje rynek. Po-
nieważ podaż towaru jest duża, jego cena jest 
taka jaka jest.

Bardziej rozmowny okazał się Marek 
Pałyga, negocjator cen skupu z firmy Kerry 
Polska. – Na cenę ma wpływ kilka czynni-
ków – powiedział. Przede wszystkim są za-
pasy truskawek z poprzedniego sezonu. Do 
tego dochodzi tegoroczny, bardzo dobry uro-
dzaj oraz „zalewanie” rynku europejskiego 
przez tanie truskawki „przemysłowe” z Chin. 
My bezpośrednio skupem się nie zajmujemy, 
robią to za nas inne firmy, którym – na dzień 
dzisiejszy – płacimy 1,40 zł/kg. 

Przedstawiciel Kerry na koniec pozwolił 
sobie na komentarz: - Myślę, że dostawy chiń-
skie będą przyczyną końca uprawy truskawek 
„przemysłowych” (do przerobu – przyp. red.) 
w Polsce. Rolnikom, po prostu, nie będzie się 
to opłacać.

Nie jest to optymistyczna prognoza dla rol-
ników specjalizujących się w uprawie truska-
wek. Chciałoby się, w tej sytuacji zapytać, gdzie 
efekty działalności i zapewnień m.in. naszych 
eurodeputowanych, którzy mieli postawić szla-
ban dla truskawek chińskich, sprzedających ten 
owoc Europie po dampingowych cenach.?

Zbiór truskawek w rodzinie S. Kalety w Woli Jachowej.

Żenująca cena skupu !
Rozpoczął się szczytowy wysyp truskawek na terenie naszej gminy, gdzie 

owoc ten uprawia się na obszarze ok. 600 hektarów.

Projekt, realizowany jest przez Fundację 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, wspie-
rają:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich,  Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli, Samorządo-
wy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Do-
skonalenia Nauczycieli w Kielcach, patronat 
honorowy – wójt i Rada Gminy Górno. 

Koordynator projektu jest Bernadeta Me-
chelewska - nauczyciel historii w gimnazjum.

W ramach projektu uczniowie gimnazjum 
w Woli Jachowej: poznali historię, tradycję  
i kulturę żydowską, zebrali informacje zwią-
zane z obecnością Żydów w regionie świę-
tokrzyskim i gminie Górno, wzięli udział w 
konkursie plastycznym – Portret Żyda w ma-
larstwie i literaturze, zorganizowali uroczy-
stości szkolne, zaprezentowali społeczności 
lokalnej spektakl ukazujący tradycję i kulturę 
żydowską - wieczór żydowski - przy szaba-
sowych świecach, wzięli udział w wycieczce 
do Oświęcimia, zaopiekują się cmentarzem 

żydowskim w Kielcach - uporządkują go, sfo-
tografują macewy, zrekonstruują jego historię, 
sfotografują i opiszą zachowane zabytki, miej-
sca pamięci związane z obecnością narodu ży-
dowskiego w Kielcach, m.in.: dawna synago-
ga, pomnik Sprawiedliwych wśród Narodów 

Świata, Menora Pamięci – symbol getta kie-
leckiego, tablice i pomnik ku czci ofiar pogro-
mu kieleckiego, „Ławka Karskiego”.

Wieczór z kulturą żydowską - inicjaty-
wa lokalna, zorganizowana w ramach projektu 
„Przywróćmy Pamięć”, był owocem wspólnej 
pracy uczniów, wychowawców i rodziców.

Podczas  spotkania obejrzeć można było 
wystawę  prac uczniowskich nagrodzonych 
w konkursie plastycznym pt. „Obraz Żyda 
w malarstwie i literaturze” oraz „wstąpić” 
do karczmy żydowskiej… a w niej menory 
i chanukije wykonane przez uczniów a także 
degustacja  potraw ze stołu sederowego na 
święto Pesach, kiduszowego na Szabat, kuch-
ni żydowskiej typowej dla święta Purim, Lag 
Ba Omer, święta Chanuki i Szawuot. 

W programie, przygotowanym przez po-
szczególne klasy i wychowawców, przedsta-
wiono tradycje i zwyczaje żydowskie zwią-
zane ze świętem Purim (kl. 2b), narodzinami 
dziecka (kl.1b), postrzyżynami (kl.2a), zarę-
czynami (kl.1a) oraz ślubem (kl.3a),  zapre-
zentowano również elementy ortodoksyjne-
go stroju chasydzkiego (kl. 3b) a także tańce 
żydowskie w wykonaniu młodzieży z teatru 
szkolnego „cdn.”  pracującego pod kierun-
kiem p. Izabeli Kalety. 

Wieczór zakończył się degustacją koszer-
nego jadła przy klezmerskiej muzyce zespołu 
Chmielnikers.

Społeczność gimnazjum w Woli Jacho-
wej serdecznie dziękuje wszystkim sponso-
rom i instytucjom za pomoc w przygoto-
waniu widowiska, osobom prywatnym za 
wykonanie strojów, scenografii, przygoto-
wanie kuchni koszernej.

„Wieczór żydowski”
„Przywróćmy pamięć” – to projekt realizowany w gimnazjum w Woli Jachowej. Jego 

celem jest: wykorzystanie dziedzictwa żydowskiego do angażowania młodzieży w działa-
nia na rzecz integracji różnych grup społecznych w ich wspólnotach lokalnych; wsparcie 
edukacji publicznej w zakresie edukacji na temat mniejszości żydowskiej i jej obecności 
w polskim krajobrazie kulturowym; rozwijanie i popularyzacja zainteresowań uczniów 
historią i lokalnym dziedzictwem kulturowym; uczenie i nauczanie postaw otwartości, 
tolerancji, szacunku dla odmienności; zaangażowanie młodych ludzi w dialog między-
pokoleniowy oraz edukację rówieśniczą w procesie integracji wspólnot wokół wielokul-
turowego dziedzictwa.

 Fragment spektaklu.



Przedstawiciele jednostek samorządów 
terytorialnych (14), straży pożarnej, policji 
i aresztu śledczego zgłosiło swój udział sa-
morządowym turnieju  piłkarskim w wRa-
kowie. Naszą drużynę reprezentowali: Emil 
Machul - kapitan oraz: Grzegorz Wdowiak, 
Grzegorz Filipczak, Krzysztof Wołowiec, 
Piotr Gil, Wojciech Siuda i Łukasz Papis.

Reprezentacja Górna pokonała Urząd 
Gminy Sitkówkę – Nowiny 3:1, dwa gole 
strzelił Emil Machul, trzeciego zdobył Łu-
kasz Papis. W drugim meczu, z Urzędem 
Miasta Kielce, nasza drużyna również odnio-
sła zwycięstwo. Jedyna bramka, to zasługa 
Emila Machula. Kolejny mecz rozegrano 
z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach 
– obrońcą tytułu ubiegłorocznych mistrzostw. 
Pojedynek zakończył się remisem: 0:0.

W walce o półfinał Górno przegrało z  Da-
leszycami 4:0 i odpadło z turnieju Najskutecz-
niejszą drużyną zawodów okazała się repre-
zentacja Urzędu Gminy w Bielinach. 

Nasi samorządowcy 
zagrali w Rakowie

Inaugurując, na osiedlowej scenie, ma-
jówkę, wójt gminy Jarosław Królicki powitał 
mieszkańców osiedla, jak również tych, którzy 
zdecydowali się przyglądać majówce z okien 
i balkonów swoich mieszkań. Na mokrą od 
deszczu scenę weszli „Bęczkowianie”. Tylko 
dzięki ich donośnemu śpiewaniu oraz przytu-
powi jak się patrzy, niebo rozpogodziło się i za-
świeciło złote, prawdziwe majowe słoneczko. 

A potem to już działo się, oj działo na sce-
nie! W przepięknym przedstawieniu, zaprezen-
towali się podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Woli Jachowej. Następnie za-
prezentowali się artyści z Bęczkowa: uczenni-
ce klasy piątej przedstawiły układ taneczny do 
znanej piosenki Lou Begi „Mambo No 5”, Do-
minika Brelak zaśpiewała piosenkę „Wiosna” 
a Daria Jugo opowiedziała historię pewnego 
kowala, który powędrował w świat w poszu-
kiwaniu szczęścia. Uczniowie klasy drugiej, 
ubrani w niesamowite kostiumy sceniczne, 
zatańczyli taniec żydowski „Na jarmarku”. Po 
nich podziwialiśmy jeszcze: Madzię Kaletę, 
Kasię Małecką, Dominika Zemstę i Natal-
kę Sulej. Na zakończenie przenieśliśmy się 
do Francji. Stamtąd właśnie pochodzi kankan 
taniec, którym popisały się uczennice szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Bęczkowie (na 
zdjęciu). Brawom nie było końca! 

Tak samo serdecznie zostali nagrodzeni 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Górnie. 
W ich wykonaniu zobaczyliśmy legendę o tym, 
jak powstało Górno. Legenda ta, została wy-
myślona przez samych uczniów na zajęciach 
koła literacko – teatralnego w ramach projektu 
„Szkoła Marzeń”. W 2005 roku w formie bo-
gato ilustrowanej książeczki wydała ją „Media-
teka”. Czarownice spod Łysej Góry zatańczyły 
swój taniec wokół ogniska. 

Na majówce nie mogło, oczywiście, za-
braknąć najbardziej związanego z nazwą gmi-
ny zespołu śpiewaczego „Górnianecki

Pokazując naszym sąsiadom to, co w gmi-
nie mamy najlepsze, postanowiliśmy pochwalić 
się również wyspecjalizowanymi w ratownic-

znikał szybciutko z talerzy, 
tak samo jak i aromatyczne 
ciasta, ciasteczka i oponki. 

A jeśli ktoś chciał do-
wiedzieć się czegoś więcej 
o gminie, mógł to zrobić przy 
stoisku promocyjnym urzędu: 
Wiesława Obara i Dorota 
Matuszewska odpowiada-
ły na zadawane im pytania. 
Ponadto rozdawały ulotki, 
pocztówki i inne gadżety pro-
mocyjne.

Sobotnia majówka na 
długo pozostanie w pamię-
ci mieszkańców kieleckiego 
osiedla. Za jej zorganizowa-
nie serdeczne podziękowania 
należą się: Barbarze Ma-
ludzińskiej - koordynatorce 
pomysłu, Elżbiecie Sorbian 
- kierowniczce klubu „Sło-
neczko”, Bożenie Pawłow-
skiej i Ewie Wójcik oraz 
pozostałym pracownikom 
i  współpracownikom klubu, 
wolontariuszom, przyjacie-
lowi klubu - Mirosławowi 
Waldonowi - radnemu gmi-
ny Górno oraz pracownikom 
gminy. Także: Elżbiecie 
Kasperek - dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Piotra 
Ściegiennego w Bęczkowie, 

Hannie Pióro - dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Górnie, nauczycielom i uczniom obu szkół, 
Anecie Grzegolec - kierowniczce ŚDS w Woli 
Jachowej, opiekunom i podopiecznycm środo-
wiskowego domu, zespołom „Bęczkowianie” 
i „Górnianecki”, OSP w Górnie, Kołu Gospo-
dyń Wiejskich w Woli Jachowej oraz wszyst-
kim zaangażowanym w organizację „Majówki 
Ludowej”.  (J.S.)

twie jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Komendant Gminny OSP w Górnie Stanisław 
Synowiec, wraz z ochotnikami, przygotowa-
li pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej 
przeprowadzony na fantomach. 

Przez cały czas trwania majówki, do skosz-
towania wspaniałych, wiejskich specjałów 
zapraszały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Woli Jachowej. Pachnący, domowy chlebek 
posmarowany własnoręcznie robionymi dże-
mami, twarożkami i wiejskim smalczykiem 

W sobotę, 23 maja br., w kieleckim osiedlu, przy ul, Zagórskiej, zorganizowano ma-
jówkę, promującej gminę Górno. Z takim pomysłem kilka miesięcy temu zwrócił się do 
gminy Osiedlowy Klub „Słoneczko”.

Pokazaliśmy to, co mamy najlepsze !

Gmina Górno promowała się w Kielcach


