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Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,
Bogaty zajączek uśmiechem czaruje,

Mały kurczaczek ziści marzenia:
Wiary, radości, miłości, spełnienia.

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkiej Nocy
najlepsze życzenia

wszystkim Mieszkańcom Gminy
składają:

Wójt Gminy
Jarosław Królicki

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sikora

Dotacje z Unii Europejskiej
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

Biuro w godz.  
8:00-16:00

tel. 41 343 01 23
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228

Wójt, Jarosław Królicki, w towarzystwie przewodniczącego 
Rady Gminy Jana Sikory oraz swojego zastępcy Anny Mi-
chalskiej, wręcza Jubilatce bukiet kwiatów.

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas przekazuje 
podpisaną umowę wójtowi naszej gminy Jarosławowi Kró-
lickiemu.

Wójt podpisał umowę  
z marszałkiem województwa

Listy gratulacyjne od:  
premiera, wojewody i wójta gminy

- czytaj na str. 3

Wielofunkcyjne 
boisko przy szkole  

w Górnie

100 rocznica 
urodzin Marianny 

Jamrożek
Niecodzienna uroczystość miała miejsce 15 marca br.  

w Krajnie Zagórzu: tego dnia mieszkanka tej miejsco-
wości Marianna Jamrożek obchodziła okrągłe urodziny:  
100 – lecie ! Z tej okazji sędziwą Jubilatkę odwie-

dzili: wójt Jarosław Królicki, przewodni-
czący Rady Gminy Jan Sikora, zastępca 
wójta Anna Michalska oraz radna z Krajna 
– Małgorzata Stępnik, którzy przywieźli 
ze sobą: listy gratulacyjne, m.in. od premie-
ra Rządu RP Donalda Tuska i wojewody 
świętokrzyskiego - Bożentyny Pałki – Ko-
ruby oraz prezent od gminy – ciepły pled 
na zimę.
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dokończenie ze str. 1
Goście, w obec-

ności licznej rodzi-
ny, złożyli na ręce 
Jubilatki piękne 
kwiaty, gratulacje 
i życzenia. Wzru-
szona p. Marianna 
zrewanżowała się 
gościom stwierdze-
niem: życzę wam, 
żebyście dożyli mo-
jego wieku !

Pani Marianna 
urodziła się 100 lat 
temu w pobliskim 
Kakoninie, w gm. 
Bieliny. Poznała 
tam Stanisława Jam-

Listy gratulacyjne od:  
premiera, wojewody i wójta gminy

100 rocznica urodzin 
Marianny Jamrożek

Zdjęcie rodzinne – Marianna Jamrożek w środku (w chustce).

Jubilatka z gospodarzami gminy Górno.

rożka, za którego w 1934 roku wyszła za 
mąż. Początkowo młodożeńcy mieszkali 
w rodzinnej wsi p. Marianny, po czym 
przenieśli się do Krajna Zagórza, gdzie 
jubilatka mieszka do dziś. Przebywa  
u córki – Józefy i – jak na swój wiek – 
trzyma się znakomicie. Bez okularów 
czyta, np. książki, głównie religijne, 
dużo się modli. Ma jedynie problemy ze 
słuchem, ale to kłopot wszystkich ludzi  
w podeszłym wieku.

Pani Marianna umie zadbać o siebie, 
latem uwielbia... kołysać się na huśtawce 
i przebywać na świeżym powietrzu. – 
Chciałabym żyć dotąd, dopóki będę mo-
gła zadbać o siebie, nie chcę być uciążli-
wa dla rodziny... – mówi Jubilatka.

Jaka jest recepta na długowieczność ? 
– Przede wszystkim proste, zdrowe odży-
wianie: mleko, chleb, warzywa oraz dużo 
ruchu – mówi wnuczka p. Marianny.  
Podczas zbioru truskawek, babcia idzie  
z nami w pole i przebywa tam co naj-
mniej pół dnia. Raz w miesiącu przyjeż-
dża do niej ksiądz z kościoła parafialnego 
w Krajnie. Babcia jeździ także do kościo-
ła na większe uroczystości religijne.

Zastępca wójta Anna Michalska odczytuje Jubilatce list gratulacyjny premiera, Do-
nalda Tuska.

Sędziwa Jubilatka dorobiła się dzie-
więciorga dzieci - do dziś żyje czworo: 
trzy córki oraz syn. Posiada czwórkę 
wnucząt oraz dziesięcioro prawnucząt. 
Jest wdową od 31 lat.

W liście gratulacyjnym do Stulat-
ki, premier Donald Tusk napisał m.in.: 
„Dane było Pani przeżyć cały wiek na-
szej, polskiej historii, doświadczając tru-
dów i radości z nią związanych. Tak dłu-
gie życie jest skarbnicą doświadczeń dla 
kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, 
że wielu ludzi czerpie z niej obficie, po-
nieważ Pani sędziwy wiek jest naszym, 
wspólnym, drogocennym dziedzictwem.

Niech mi zatem będzie wolno, tą 
drogą, podziękować w imieniu własnym  
i całego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
za wielkie trudy i owoce minionych lat 
oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody 
ducha na kolejne lata”.  (Kos.)
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Wójt podpisał umowę z marszalkiem województwa

Z udziałem władz naszego regionu

XVIII Tydzień Kultury Języka

Zarząd Województwa Świętokrzyskie-
go reprezentowali: Adam Jarubas – mar-
szałek województwa świętokrzyskiego  
i Marcin Perz – członek Zarządu. Szacun-

Wielofunkcyjne boisko  
przy szkole w Górnie

Już niedługo teren przy zespole szkół w Górnie zamieni się w jeden wielki plac 
budowy. 24 lutego br.,  w sali kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury, wójt 
gminy Jarosław Królicki podpisał pre-umowę dotyczącą projektu pn.: „Budowa 
wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, budowa boiska o nawierzchni 
asfaltowej, budowa parkingów i zjazdu w Górnie na działkach nr ewid. 1189, 
1190”, złożonego do Osi priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecz-
nej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, do działania 5.3 
– Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

kowa całkowita wartość projektu wynosi 
789 067, 28 zł, natomiast dofinansowanie ze 
środków RPOWŚ to 473 440, 37 zł, wkład 
własny gminy Górno to 315 626,91 zł.

Projekt przewiduje: boisko wielofunk-
cyjne o sztucznej nawierzchni o wymia-
rach: 22 x 44 metry, boisko do piłki siatko-
wej o nawierzchni asfaltowej o wymiarach: 
9 x 18 metrów, parking przy budynku gim-
nazjum, zjazd z drogi nr 1295, dojście do 
budynku gimnazjum od strony drogi 1295, 
wymianę ogrodzenia od strony zachodniej, 
drenaż boiska wielofunkcyjnego i oświetle-
nie terenu

W związku z budową wielofunkcyjne-
go boiska, przewidziano również  widow-
nię dla 96 osób.

Nowoczesny kompleks boisk w Gór-
nie to kolejna już inwestycja w poprawę 
infrastruktury sportowej na naszym tere-
nie. Przypomnijmy, że niedawno otwarto 
boisko wielofunkcyjne w Skorzeszycach, 
a „Orlik 2012” w Radlinie jeszcze pachnie 
nowością. (J.S.) 

W uroczystości udział wzięli m.in. 
marszałkowie pięciu województw Polski 
Wschodniej, ambasador RP w Króle-
stwie Belgii Sławomir Czarlewski, eu-
roparlamentarzyści oraz radni sejmików 
poszczególnych województw. Święto-
krzyskie reprezentowali: przewodniczy 
Sejmiku Województwa Tadeusz Kowal-
czyk oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku, 
kierownik Gminnego ZOZ w Górnie - 
Alfreda Zawierucha - Rubak, marsza-
łek  Adam Jarubas a także członek Za-
rządu Województwa Lech Janiszewski  
i radny Sejmiku Krzysztof Dziekan.

Do najważniejszych zadań Domu 
Polski Wschodniej będzie należało in-

Otwarcie Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli

Avenue de Tervueren 48 w Brukseli - pod tym adresem funkcjonuje przedsta-
wicielstwo  województwa świętokrzyskiego w Unii Europejskiej, w ramach Domu 
Polski Wschodniej. 22 lutego br. Dom Polski Wschodniej został oficjalnie otwarty.

formowanie podmiotów w regionach  
o możliwościach aplikowania po środki 
w ramach programów wspólnotowych, 
promowanie Polski Wschodniej w Bruk-
seli i w innych regionach UE, a także 
lobbowanie na rzecz projektów złożo-
nych w Brukseli przez władze samorzą-
dowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Dom Polski Wschodniej znajduje się 
w centrum Brukseli, około 1,5 km od 
Parlamentu Europejskiego i około 100 
m od siedziby Dyrekcji Generalnej ds. 
Polityki Regionalnej. Kilkaset metrów 
dalej mieści się ambasada Polski w Kró-
lestwie Belgii.

Delegacja z woj. świętokrzyskiego, z Alfredą Zawieruchą – Rubak, w Brukseli.

ORLIK 2012 – to kompleks boisk wie-
lofunkcyjnych w Radlinie, które nadzór 
budowlany w grudniu ubiegłego roku do-
puścił do użytku. Z kompleksu mogą ko-
rzystać nie tylko uczniowie podczas zajęć 
lekcyjnych, ale także mieszkańcy Radlina 
i całej gminy Górno. 

W związku z tym, osoby chętne, które 
będą chciały skorzystać z boisk do piłki noż-
nej, siatkówki, koszykówki, zajęć ogólnoro-
zwojowych czy też kondycyjnych, zaprasza-
my w godzinach:

15.00 – 20.00 od poniedziałku do piąt-
ku oraz 10.00 – 20.00 w soboty.

Wszelkich informacji udzielają animato-
rzy sportu pod numerem telefonu: 

791 771 104 – Tomasz Krzysiek; 
603 702 808 – Wojciech Szyda, mail: 

szyda@onet.eu

W Szkole Podstawowej w Woli Jacho-
wej, w ramach XVIII Tygodnia Kultury 
Języka, zorganizowano wiele atrakcyj-
nych zajęć, konkursów, spotkań. Ucznio-
wie zmagali się w ortograficznych łami-
główkach, by uzyskać tytuł Klasowego 
Mistrza Ortografii, przygotowali miniatu-
ry sceniczne pt. „O czym marzę ?”, baśń 
o „Kopciuszku” w nowoczesnej wersji  
a także wykazywali się umiejętnościami 
pisarskimi w konkursie „Jestem poetą”. 

Tydzień Kultury Języka to dobre oka-
zje, by spotkać się z piękną polską mową  
i przeżyć niezapomniane chwile w bliskich 
spotkaniach ze sztuką. Specjalnie na tę oka-
zję zaproszony gość – Zyta Trych – pisar-
ka, poetka, długoletnia prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, inicjatorka i or-
ganizatorka biesiad literackich opowiadała 
uczniom o swoim pisarstwie.         (A. S.)

Spotkanie z poetką



4 „Gołoborze”

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych informuje, 
że w Urzędzie Gminy Górno w pokoju nr.  
2 działa Punkt Konsultacyjny. W każdy 
poniedziałek w godzinach od 1530 do 1830 
dyżury pełni terapeuta ds. uzależnień.  
W każdy czwartek w godzinach od 1530 do 
1830 dyżury pełni psycholog.

Po porady mogą zgłaszać się osoby 
bądź rodziny między innymi z proble-
mami: uzależnień i współuzależnień, 
wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, 
przemocy fizycznej i psychicznej, natury 
emocjonalnej.

Porady udzielane są bezpłatnie. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod  
nr tel.: 41/302-36-43 oraz 41/302-36-44.

GKRPA w Górnie 
informuje

8 lutego 2010 r., w czterdziestominu-
towym programie emitowanym na żywo 
o godzinie 18.50 przez TVP Kielce, 
mogliśmy opowiedzieć o tym, z czego 
jesteśmy dumni. Oprócz walorów histo-
ryczno – krajobrazowo – przyrodniczych 
pokazaliśmy to, co mamy w gminie naj-
cenniejsze – kulturę oraz tradycje ludo-
we. 

Ewa Siudajewska, mieszkanka 
Bęczkowa, zapewniała, że warto ocalać 
od zapomnienia rodzimą gwarę czy też 
obrzędy, iż naszym obowiązkiem jest pie-
lęgnowanie mowy i obyczajów naszych 
dziadów i pradziadów, a „Górnianecki 
i „Bęczkowianie” zaprezentowali jakże 
bliską wielu sercom muzykę ludową na-
szego regionu. 

Gmina Górno w TVP Kielce

To co mamy najlepszego...
Czyste powietrze, bogata, malownicza rzeźba terenu, wspaniałe warunki do 

wypoczynku, tak letniego jak i zimowego, nowocześnie urządzone gospodar-
stwa agroturystyczne, liczna baza renomowanych hoteli – to tylko niewielka 
część z tego, czym mogliśmy się pochwalić podczas nagrywania programu z cy-
klu „Telewizja Region” z gminą Górno w roli głównej.

Nie mogło zabraknąć prac twórców 
ludowych, których reprezentowała Da-
nuta Pedrycz z Bęczkowa. Z dumą wy-
stawiała bibułkowe kwiaty i inne prze-
różne ozdoby. Przyniosła także ze sobą 
kilka rzeźb męża. W czasie trwania pro-
gramu p. Danuta ogromnymi, zabytko-
wymi nożycami wycinała delikatne wzo-
ry ażurowych, papierowych wycinanek, 
pokazując swój niecodzienny kunszt. 
Na stołach kieleckiej telewizji znalazło 
się również miejsce na prace podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopo-
mocy z Woli Jachowej. Te wyjątkowe 

z sernikiem w roli głównej. Część pań na 
szydełku robiła oryginalne koronki, sto-
sując w nich najrozmaitsze sploty i nie-
szablonowe wzory.

Warto wspomnieć o występie mło-
dzieży gimnazjalnej z Woli Jachowej, 
tworzącej „Szkolny Teatr CDN…”. Do 
studia TVP przyjechali, by zatańczyć ta-
niec chasydzki – fragment przepięknego 
spektaklu w ramach projektu „Przywróć-
my Pamięć”, pt. „Wieczór żydowski przy 
szabasowych świecach, koszernym jadle 
i klezmerskiej muzyce”. Projekt, reali-
zowany przez szkołę w ubiegłym roku, 
spotkał się z niesamowitym uznaniem, 
czego dowodem było ponad 20 gościn-
nych występów w całym regionie świę-
tokrzyskim.

O przyszłych inwestycjach na stoku 
narciarskim „Sabat” w Krajnie – Zagó-
rzu opowiedział właściciel wyciągu Ze-
non Dańda. Dowiedzieliśmy się o jego 
śmiałych planach zagospodarowania 
terenu pod park miniatur (wzorem In-
wałdu pod Krakowem), parku linowego 
i miejsca na Paintball sportu, bardzo dy-
namicznie rozwijającego się w Polsce.

Ze względu na turystyczny charakter 
programu i zbyt mało czasu, tylko chwil-
kę poświecono inwestycjom gminnym, 
chociaż w tej kwestii mielibyśmy dużo 
do powiedzenia, chociażby stale po-
większająca się liczbę nowych i nowo-
czesnych budynków szkolnych i zaple-
cza sportowego, wielokilometrowej sieci 
kanalizacyjnej czy też infrastrukturze 
drogowej. 

W ciągu 40 minut, w ciekawy sposób, 
przedstawiono telewidzom kompendium 
wiedzy o gminie Górno – naszej Małej 
Ojczyźnie.      (J.S).

prace wykonane 
przez osoby niepeł-
nosprawne wzbu-
dziły niedowierza-
nie, a jednocześnie 
szczery zachwyt 
ekipy telewizyjnej,

Prawdziwy raj 
dla podniebienia 
przygotowały panie 
z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Woli 
Jachowej. Stół ugi-
nał się od przysma-
ków, wśród których 
znalazły się mię-
dzy innymi: fasze-
rowany kurczak, 
galareta, sałatki, 
prawdziwe domowe 
pączki z nadzieniem 
różanym, tradycyj-
ny, świętokrzyski 
kapuśniak, oryginal-
ne jaskółcze gniazda 
oraz pachnące ciasta 
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„Chcą poznawać obcość, z którą trzeba się zetknąć, żeby ją zrozumieć”

W tym roku, kontynuując przygotowa-
nie młodzieży do życia w społeczeństwie 
zróżnicowanym etnicznie, kulturowo, zo-
stał poszerzony krąg zainteresowań o kul-
turę innych narodów: Rosji, Grecji, Włoch, 
Hiszpanii, Szkocji,  nawet Meksyku i Chin. 

Przygotowana impreza (16.02.br.) mia-
ła charakter rewii – prezentacji zwyczajów, 
strojów, piosenek i tańców, a także trady-
cji kulinarnych wybranych przez uczniów 
państw.

Licznie zgromadzoną publiczność 
przywitano szlagierem z filmu pt. „Kaba-
ret”, a dwie prowadzące, urocze dziewczy-
ny (Iwona Karyś i Magdalena Grzego-
lec) odtańczyły go brawurowo. Po czym… 
oczami wyobraźni i za sprawą aktorów 
przenosiliśmy się kolejno do różnych za-
kątków świata.

W Paryżu, niedaleko wieży Eiffla na 
pobliskim Montmart, a tam wśród tysiąca 
świateł mieni się  paryski teatrzyk varietes 
z charakterystycznym Czerwonym Młynem. 
Moulin Rouge, to stamtąd przywędrował do 
nas kankan, czyli galop.* Zaprezentowały 
go tancerki ze Szkolnego Teatru CDN.

Krew byka na piasku areny, smak wina 
w tawernie, dźwięk gitary, zmysłowe spoj-
rzenie tancerki, krzyk śpiewaka flamenco – 
oto jaka jest od wieków Hiszpania!*

Według pomysłu scenicznego wycho-
wawczyni klasy 3b –  Renaty Chwalik, 
uczniowie zaprezentowali fragment opery 
Bizeta. Po odśpiewaniu partii Carmen (Ba-
sia Durlej) i Don Jose (Karol Zielonka), 
brawom nie było końca. 

Z Hiszpanii przenosimy się do równie 
gorącej Grecji – kolebki kultury europejskiej, 
krainy malowniczych krajobrazów, oliwnych 
gajów, winnej latorośli i starożytnych zabyt-
ków. To tu narodził się teatr, tu swój początek 
miała filozofia i literatura. Na greckich wy-
spach utkwionych w turkusowej wodzie przy-
tulają się do skalnych klifów białe domki,  
a na plażach rybacy tańczą zorbę.*

Znów na scenę wkroczyli aktorzy CDN.  
Tym razem chłopcy wykonali taniec, wy-
korzystując muzykę z filmu „Zorba” i ory-
ginalną sekwencję kroków. 

Szkocja jest krajem, gdzie słońce świeci 
tylko z powodu szczególnych okazji, a pił-
ka nożna to sport narodowy. Jest jednak w 
Szkocji coś, co warte jest kilku chwil i wier-
szy. Jest tym mianowicie szkocka kultura. *

Scenkę tańca narodowego (Konrad Ko-
zior– prowadzący korowód) i popis gry na 
kobzie zaprezentowali uczniowie klasy 2b, 
przygotowani przez Annę Zygadlewicz. 

Międzynarodowa rewia  
w Woli Jachowej

Tradycją gimnazjum w Woli Jachowej jest organizowanie imprezy – na za-
kończenie karnawału. Były już: „Wolskie zapusty”, czyli karnawał ludowy  
z sabatem czarownic, „Staropolska Biesiada Szlachecka”, prezentująca zwyczaje 
sarmackie oraz tańce polskie, „Wieczór żydowski” przy szabasowych świecach, kle-
zmerskiej muzyce i koszernym jadle, jako forma edukacji wielokulturowej.

Kiedy w Wiedniu po raz pierwszy za-
tańczono walca w obecności dworu, reakcje 
były różne – damy ostentacyjnie opuściły 
salę balową, uważając publiczne obejmo-
wanie się w tańcu za niemoralne. *

Kiedy jednak aktorzy CDN odtańczyli 
walca wiedeńskiego do muzyki Wojciecha 
Kilara, nikt sali nie opuścił… Wszyscy  
z zainteresowaniem patrzyli na majesta-
tycznie sunących po parkiecie chłopców, 
ubranych we fraki i na dziewczęta w suk-
niach z epoki napoleońskiej. 

W czasie Chińskiego Nowego Roku 
Hongkong tonie w bezkresnym pochodzie 
tancerzy. Procesja wspaniale udekorowa-
nych, rozświetlonych wozów, tysiące masze-
rujących muzyków, trupy aktorów, klaunów 
oraz tańczących smoków i lwów wypełniały 
pochód. *

Jolanta Ksel z uczniami klasy 1a przy-
gotowała noworoczną paradę. Oczom wi-
dzów ukazał się m. in. obraz tańczących 
przy wtórze bębnów lwów i gigantycznego 
smoka. A na tle charakterystycznej chiń-
skiej piosenki, zaśpiewanej przez Ewę Ole-
jarczyk i Kamila Boryckiego, dziewczęta 
odtańczyły taniec radości. 

Nazwa polka pochodzi od czeskiego 
słowa „pùlka”, oznaczającego połowę. Po 
powstaniu listopadowym zmieniono ją na 
„polka” na cześć Polaków lub na cześć 
polskiej śpiewaczki Esmeraldy.* 

Ten słowiański akcent rewii zaprezen-
tował teatr CDN.

A mariachi (chłopcy) i chicas (dziew-
częta) z klasy 2a, przygotowani przez  
Annę Dziewięcką, przybliżyli publiczności 
ludowy zwyczaj rozbijania piniaty, z której 
posypały się na publiczność słodkości… 
Występom towarzyszyła muzyka „Mexico 
fiesta”, „Desperados” oraz mix utworów 
ludowych Meksyku. Jedną z piosenek wy-
konały Karolina Saługa i Sylwia Czaja. 

Wenecja. Główną sceną, na której od-
bywa się rewia kostiumów jest Plac Świę-
tego Marka, przyrównywany do wytwornej 
sali balowej, albo najpiękniejszego salonu 
Europy. Kulisami są klejnoty architektury,  
w tym fantazyjna Bazylika św. Marka,  
w której idealnie łączą się elementy greckie, 
bizantyjskie, toskańskie i weneckie oraz go-
tycki pałac dożów – najbardziej kwiecisty 
budynek wszechczasów.  Małą sceną jest 
piazetta (placyk) św. Marka przylegająca do 
głównego placu i otwierająca go na port.

W tym mieście – postacie w maskach 
spotykamy wszędzie. Wychodzą z cienia  
w słabo oświetlonych, zamglonych zauł-

kach, odgrywają swoje pozy przy mostkach, 
przysiadają się niespodziewanie przy barze 
lub w kawiarni. Dlatego warto wybrać się 
o zmierzchu lub wieczorem na spacer poza 
centrum. Co prawda, wiąże się z tym nie-
bezpieczeństwo zgubienia się w labiryncie 
uliczek i kanałów… (…) Herbert pisał: 
„Tylko takie miasta są coś warte, w których 
można się zagubić”.*

Na scenę  wkroczyły postacie w ma-
skach – uczniowie klasy 3a. Przedstawił 
ich aktor teatru świata (Arkadiusz Kale-
ta). Pantalone, Arlekin, Poliszynel, Pierot, 
Kantarina, Kolombina i inni odegrali frag-
ment komedii dell’arte przy dźwiękach po-
zytywki, a potem tarantelli. Poczynaniom 
swych wychowanków najpilniej przygląda-
ła się Izabela Kaleta.  

Po czym zapowiedziano przyjazd ro-
syjskich artystów… W ich role wcielili 
się uczniowie klasy 1b, którym w kulisach 
sekundowała Bernadeta Mechelewska.    
Gwiazda sceny moskiewskiej (Patrycja 
Miazga) odśpiewała szlagier „Oczy czar-
ne”, tancerki odtańczyły skocznego kaza-
czoka i płynnymi ruchami „Wołgę – ruską 
rzekę”.

Rewię zakończył sambodrom. Na sce-
nie znaleźli się wszyscy gimnazjaliści!

Podsumowaniem rewii stały się słowa 
Ryszarda Kapuścińskiego: „Uważamy się 
za badaczy Inności – innych kultur, innych 
sposobów myślenia, innych zachowań. 
Chcemy poznawać pozytywnie rozumianą 
obcość, z którą musimy się zetknąć, aby ją 
zrozumieć”.*

Dyrektor gimnazjum  złożyła podzię-
kowania twórcom spektaklu: uczniom, 
wszystkim nauczycielom, rodzicom i oso-
bom wspierającym.  Wśród wyróżnionych 
znaleźli się m. in.: strażacy z OSP w Woli 
Jachowej, Szymon Szumilas, który wypo-
życzył wiele strojów i zadeklarował stałą 
współpracę z gimnazjalnym teatrem oraz: 
Lidia Zielonka, Wiesława Krzysiek, Ma-
ria Kędzierska, Jolanta Tuz, Henryka 
Zielonka, Aleksandra Janus, Małgorzata 
Bąk, Małgorzata Trzpiot, Agnieszka Cza-
ja, Beata Saługa, Lidia Rafalska, Jerzy 
Pióro (nieodpłatnie filmował imprezę). 

Na zakończenie imprezy głos zabrali 
i złożyli gratulacje: wójt gminy Górno – 
Jarosław Królicki, przewodniczący Rady 
Gminy – Jan Sikora, profesor Stanisław 
Żak, Lidia Pasich – konsultant Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli.

Następnie przy karnawałowych dźwię-
kach zaproszono zgromadzonych gości do 
degustacji potraw różnych narodów.

Jolanta Czerwiak
Izabela Kaleta
*  Fragmenty zaczerpnięte ze scenariu-

sza „Karnawał Świata” autorstwa Izabeli 
Kalety, opiekunki Szkolnego Teatru CDN, 
twórczyni choreografii tańców: kankana, 
walca, zorby, polki – za jej zgodą. 

Zdjęcia z imprezy – na str. 7.
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Z sesji Rady Gminy

Sesję otworzył przewodniczący rady 
Jan Sikora, witając jej uczestników z wój-
tem Jarosławem Królickim. Radni przyję-
li porządek obrad, po czym przeszli do jego 
realizacji.

Rada przyjęła uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia Planu Odnowy miej-

scowości Krajno Parcele – dokumentu, 
który jest warunkiem przy aplikowaniu  
o pomoc finansową w ramach unijnego Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata: 2007 – 2013,

- udzielenia pomocy finansowej na 
zadanie - „remont dróg powiatowych”: 
Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – 
Bieliny Kapitulne w miejscowości Kraj-
no Drugie, na odcinku 1500 m, w kwocie 
150.000 zł oraz remont drogi powiatowej: 
Daleszyce - Smyków - Napęków - w Sko-
rzeszycach, na odcinku 820 m, w kwocie 
50.000 zł,

- zmian w budżecie gminy – zwięk-
szono dochody budżetowe o blisko 285 tys. 
zł z tytułu: wpływu środków unijnych – re-
fundacja budowy drogi w osiedlu Górno, 
zwiększenia środków na urządzenie terenu 
wokół szkoły w Górnie. O taką samą kwotę 
zwiększono wydatki, m.in. na remont dróg 
powiatowych w Krajnie Południowa i Sko-
rzeszycach, na modernizację domu spotkań 
mieszkańców w Leszczynach, na końcowe 
wydatki związane z oddaniem boiska „Or-
lik” w Radlinie oraz na zakup programu 
komputerowego „Vulcan” dla szkół,

- utworzenia Funduszu Soleckiego – 
rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie 
takiego funduszu z budżetu gminy. W dys-
kusji, negatywne opinie o funduszu zgłosili 
radni: Henryk Klimek, Marian Grzegolec, 
Jan Sikora oraz sołtys Janusz Bednarz, 
podkreślając, że byłoby to rozdrobnienie 
budżetu gminy. Lepiej zostawić te środki - 
blisko 367 tys. zł – na wsparcie inwestycji 
dotowanych z funduszy unijnych (nawet do 
80 proc., gdy wsparcie FS może opiewać 
tylko na 30 proc.),

- wysokości kryterium dochodowego 
uprawniającego do pomocy w ramach 
realizacji rządowego programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania”  
– w związku z nowymi przepisami prawny-
mi w tym zakresie,

- porozumienia z woj. świętokrzy-
skim - współfinansowanie programu :e-
Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury 
informatycznej jst”,

- wykupu działki w Krajnie Parcelach 
- za 4 tys. zł - potrzebnej do przebudowy 
drogi gminnej w tej miejscowości,

- rocznego plany współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz prowa-

Nie będzie Funduszu Sołeckiego !
Jednym z punktów w porządku obrad Rady Gminy w Górnie – 15 marca br. – było podjęcie uchwały o wyodrębnie-

niu (bądź nie) z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego. Po ożywionej dyskusji, radni jednogłośnie zdecydowali, by takiego 
funduszu nie uchwalać !

dzącymi działalność pożytku publicznego 
w roku 2010,

- zatwierdzenia planów komisji Rady 
Gminy.

W sprawozdaniu ze swojej pracy mię-
dzy sesjami Rady Gminy, wójt opowiedział  
o perturbacjach w związku z grodzeniem tere-
nu pętli komunikacyjnej w Bęczkowie przez 
miejscową rodzinę, twierdzącą, że autobusy 
MPK jeżdżą przez jej posiadłość. Obecny na 
sesji kierownik posterunku mł. asp. Dariusz 
Umański poinformował, że w tej sprawie 
wszczęto śledztwo. 

Wójt zapoznał radnych z efektami objaz-
du gminy, z radnymi: Marianem Grzegol-
cem i Jerzym Janusem, dotyczącego oświe-
tlenia - opracowano harmonogram montażu 
punktów oświetleniowych, w sprawie no-
wym punktów – wnioski rozpatrzy Komisja 
Ładu i Porządku RG. 

Jest problem z podłączaniem się do no-
wych odcinków kanalizacji w gminie: ludzie 
nie chcą tego czynić ze względu na koszty 
podłączeń. Przypomnijmy zatem, że jest taki 
obowiązek, wynikający z przepisów praw-
nych.  Inny problem, to wykup gruntów pod 
oczyszczalnię ścieków i kanalizację w Skorze-
szycach. Właściciele podnoszą ceny gruntu, 
na które gmina nie może się zgodzić. – Trzeba 
będzie chyba wywłaszczać tereny, ale to opóź-
ni budowę tych obiektów – skwitował wójt.

Trwają rozmowy z kierowcami BUS-ów 
oraz mieszkańcami w sprawie zapewnienia 
dobrej komunikacji w Krajnie. 

Zastępca wójta Anna Michalska po-
informowała o możliwości skorzystania  
z nowego boiska „Orlik” w Radlinie. Jest ono 
otwarte dla wszystkich mieszkańców.

W interpelacja głos zabrali: Jerzy Ja-
nus, Janina Rubak, Emil Machul, Janusz 
Bednarz, Tomasz Tofil, Danuta Jaros, Sta-
nisław Cedro, Edward Waldon, Jan Siko-
ra i Henryk Klimek, podnosząc problemy 
gminy oraz swoich sołectw. Dotyczyły one 
m.in.: problemów komunikacyjnych (auto-
bus dowożący dzieci do szkoły w Woli Ja-
chowej, powinien dojeżdżać do samej szkoły 
a nie zostawiać dzieci przy drodze nr 74), 
opracowywania planów zagospodarowania 
przestrzennego (wójt: dla 4 sołectw: Pod-
mąchocic, Bęczkowa, Górna Parceli i Kraj-
na Zagórze - są na finiszu), przeciekającego 
dachu na budynku gimnazjum w Górnie, 
monitoringu i oświetlenia boiska „Orlik”  
w Radlinie, remontu dróg „skasowanych” 
fatalnie przez zimę, konieczności oświetlenia 
terenu przy transformatorze w Woli Jachowej 
oraz większego zainteresowania się policji 
młodzieżą „okupującą” przystanki MPK na 
terenie gminy.

Do problemów tych ustosunkował się 
wójt gminy. Na tym sesję zamknięto.  (Kos.)
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Międzynarodowa rewia

Dr Cygan, miłośnik i ekspert od 
spraw gwary, zamieścił w swojej obszer-
nej pracy teksty gwarowe twórców ludo-
wych regionu świętokrzyskiego. Nasza 
gmina zasłynęła w książce dowcipnymi 
opowiadaniami ludowymi Leszka Ły-
saka z Woli Jachowej, legendami śp. 
Anny Kowalskiej z Bęczkowa oraz 
rozlicznymi gatunkami twórczości Ewy 
Siudajewskiej, również z Bęczkowa. Z 
twórczości Ewy dr Cygan wybrał godki, 
pogwarki, legendy, ballady, teksty piose-

Spotkanie w Pałacyku Zielińskiego

Książki o gminie
W Pałacyku Zielińskiego, 12 marca br., miała miejsce promocja książek „Le-

gendy świętokrzyskie” oraz „Legendy i podania świętokrzyskie” prof. Krzysz-
tofa Brachy i książki dr. Stanisława Cygana „Z gwary świętokrzyskiej”. I choć 
dwa pierwsze tytuły są nam bliskie ze względu na temat i osobę współpracującej 
z profesorem dr Elżbiety Szot - Radziszewskiej z Muzeum Wsi Kieleckiej (miesz-
kanki Bęczkowa), to praca dr. Cygana jest prawdziwym powodem do chluby 
dla mieszkańców gminy Górno, zwłaszcza dla Bęczkowa i Woli Jachowej.

nek i utwory poetyckie. Ewa współpra-
cowała  też z autorem przy opracowaniu  
zamieszczonego w książce słownika 
gwary. 

W swoim wystąpieniu dr Stanisław 
Cygan, w pięknych słowach, wyraził 
serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich autorów, których prace  znalazły 
się w książce. Paniom, oprócz  podarun-
ków książkowych, wręczył przepiękne, 
herbaciane róże. Podczas tej miłej uro-
czystości  w „gwarowym” repertuarze  

zaprezentował się zespół „Niwa” z Bęcz-
kowa - Ewa Siudajewska, Władysław 
Pedrycz, Teresa Waldon oraz zespół 
„Przepióreczki” z Makoszyna w gminie 
Bieliny Teksty jednej z „Przepióreczek”, 
Marii Skrzyńskiej, nauczycielki, zosta-
ły zawarte  w cytowanym zbiorze. Milo 
nam było spotkać na uroczystości, sze-
roko znaną  również w Bęczkowie, ne-
storkę wśród twórców ludowych, Ewę 
Kot z Bielin oraz Anielę Iwan, których 
teksty również zostały zamieszczone  
w omawianej książce. 

Z obowiązku niejako pragnę do-
dać, że Ewa Siudajewska jest aktyw-
nym członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Bęczkowa. Realizując swoje pasje, chęt-
nie współpracuje w „temacie” gwary ze 
wszystkimi, którym jej bogata wiedza  
w tym zakresie jest potrzebna. Marzy  
o stałych zajęciach z dziećmi i młodzie-
żą.

Wiesława Juchnowska 
- przewodnicząca TPB



Ponadto szkoła otrzymała wyróżnienie, 
za zaangażowanie klas I-III do działań pro-
jektowych, dotyczących kreowania swojej 
przyszłej kariery zawodowej oraz dyplom za 
włączenie się w propagowanie problematyki 
dotyczącej orientacji zawodowej. Nagrody 
wręczone zostały w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach na ręce dyrektor Lidii 
Rafalskiej oraz  Joanny Białek – szkolnego 
koordynatora projektu. 

Projekt „Otwarta Twoja Kariera” reali-
zowany był po raz pierwszy w ramach Ogól-

Kryształowa Statuetka  
dla SP w Skorzeszycach

17 lutego br. miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, p.n. „Otwarta Twoja Kariera”. 
Jedną z nielicznych placówek nagrodzonych kryształowym OTE-kiem za udział w pro-
jekcie była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach.

nopolskiego Tygodnia Kariery. Jego ideą 
było uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia 
(nauczycieli, rodziców) na potrzebę właści-
wego zaplanowania przyszłości zawodowej 
młodego pokolenia. Projekt był adresowany 
do nauczycieli i uczniów wszystkich szkół 
województwa świętokrzyskiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkół integracyj-
nych i specjalnych. Jego celem było pobu-
dzenie ogólnopolskich i lokalnych środowisk 
doradców zawodowych do działania na rzecz 
wspomagania drogi edukacji, zawodu, pracy 

i kariery. Adresatami i docelowymi odbior-
cami OTK byli wszyscy potrzebujący pro-
fesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej 
edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa 
ta skierowana była zarówno do szkół jaki  
i instytucji pracy. 

Dzięki niemu, uczniowie zetknęli się  
z problematyką orientacji zawodowej. Wszy-
scy wychowankowie mięli możliwość wzię-
cia udziału w zajęciach, podczas których 
poznawali swoje predyspozycje zawodowe, 
poznawali charakterystykę danych zawo-
dów, pisali CV i list motywacyjny, tworzyli 
„Multimedialną bazę zawodów”, brali dział  
w warsztatach w Świętokrzyskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  
W ramach działań projektowych uczniowie, 
pod kierunkiem nauczyciela informatyki 
Joanny Białek stworzyli stronę internetową 
ukazującą ogół przedsięwzięć szkoły w pro-
jekcie.

Turniej był bardzo zacięty a zawod-
nicy poszczególnych drużyn wyciskali  
z siebie „siódme poty”, by jak najlepiej 
wypaść w turnieju. Czasami o ostatecznym 
wyniku decydowały rzuty karne. Tak też 
było i w finale rozgrywek: mecz pomię-
dzy zespołami Woli Jachowej i Leszczyn 
zakończył się, w regulaminowym czasie, 
wynikiem: 0:0. W rzutach karnych lepszy-

Zwycięska drużyna z Woli Jachowej z przewodniczącym Rady Gminy Ja-
nem Sikorą.

Najlepsi strzelcy turnieju: Sławomir Czaja, 
Krzysztof Kowalczyk z Woli Jachowej oraz Kamil 
Kaleta z Bęczkowa.

IX Turniej Piłki Nożnej Halowej  
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy

Wola Jachowa  
potwierdziła swój prymat

Do kolejnego, IX już Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy – Jana Sikory, zgłosiło się tym razem 12 drużyn z całej gminy 
(nie wystąpił tylko zespół z Górna). Rozgrywki toczyły się przez całą niedzielę 
- 14 marca br. - w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Scholasterii.

mi okazali się piłkarze z Woli Jachowej 
w stosunku: 3:2. Bramki dla zwycięzców 
strzelili: Sławomir Czaja, Wojciech Pió-
ro oraz Sebastian Satro.

III miejsce zajęła drużyna z Bęczkowa, 
zaś IV – Krajno. 

Puchar dla najlepszego strzelca tur-
nieju...zostanie do przyszłego roku, albo-
wiem okazało się, że jest... trzech króli 

strzelców: Sławomir Czaja, Krzysztof  
Kowalczyk z Woli Jachowej oraz Kamil 
Kaleta z Bęczkowa, którzy zdobyli po  
7 bramek. W nagrodę otrzymali piłki.

Puchary dla pierwszych trzech drużyn 
wręczył osobiście przewodniczący Rady 
Gminy Jak Sikora, dziękując uczestnikom 
za udział w turnieju, podkreślając wysoki 
poziom rozgrywek i wolę walki wszyst-
kich drużyn, które - w nagrodę - otrzymały 
piłki nożne.

Zwycięski zespół Woli Jachowej za-
grał w składzie: Sławomir Czaja (bram-
karz), Wojciech Pióro (kapitan),  Łukasz 
Raczyński, Sebastian Satro, Krzysztof 
Kowalczyk, Arkadiusz Staszewski i Ar-
kadiusz Stępień.

W organizacji i przeprowadzeniu tur-
nieju pomogli przewodniczącemu RG 
radni: Emil Machul, Mirosław Waldon  
i Piotr Gil.                                      (Kos.)


