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Oficjalne otwarcie boiska w Radlinie

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 4

Majowa nawałnica w naszej gminie wyrządziła sporo szkód, 
na zdjęciu: woda niszczy rowy w Skorzeszycach, obok domu 
weselnego.

• OSP z Górna i Woli Jachowej umacniały wały ochronne 
• Zbiorkach darów w gminie 

Z pomocą dla powodzian
Takiej tragedii dawno nie oglądano, Wisła zabrała ty-

siącom ludzi wszystko: dobytek życia, zniszczyła uprawy, 
zabiła zwierzęta. Powodzianie z prawobrzeżnego Sando-
mierza, Pacanowa, Tarłowa, Komorowa i innych miejsco-
wości przeżywają tragedię, wielu dopadła apatia. Wszyscy 
oczekują na pomoc bliźnich, nie tylko materialną, ale także 
psychologiczną, bo z takim nieszczęściem trudno żyć...

Strażacy z OSP w Woli Jachowej i Górnie byli u powo-
dzian kilka razy, niosąc konkretną pomoc: umacniając wały 
ochronne, budując tamy z worków z piaskiem, dowożąc łodzią 
motorową żywność, karmę dla zwierząt, transportując ludzi 
oraz monitorując zagrożone miejsca. W Sandomierzu ratowali 
hutę szkła dającą zatrudnienie 2 tysiącom ludzi. I udało się, 
wspólnym wysiłkiem nie pozwolono wodzie na zniszczenie 
obiektu.

Symboliczną wstęgę, w wejściu na boisko „Orlik”, przecina przewodnicząca  
Samorządu Szkolnego - Aleksandra Matuszewska.

Inicjatywa rządu RP: „Moje boisko – „Orlik 2012”, mająca na celu wybudo-
wanie w Polsce kilka tysięcy nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych 
do rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, dotarła także 
do naszej gminy. Z inicjatywy władz gminy, w Radlinie powstał taki właśnie 
nowoczesny kompleks sportowy.

„Orlik” wystartował !

Wójt gminy - Jarosław Królicki, ze swo-
im zastępcą - Anną Michalską, przekazu-
ją dyrektor Szkoły Podstawowej - Annie 
Pióro oraz Gimnazjum - Grzegorzowi 
Niestój list gratulacyjny oraz prezent.

Świątynie 
edukacji

100 lat szkół w Górnie

- czytaj na str. 5
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dokończenie ze str. 1

Jak poinformował nas naczelnik 
OSP w Woli Jachowej, Czesław Kale-
ta, już 18 maja br. do Połańca pojecha-
ło 6 ratowników. Pracowali tam przez 
30 godzin. Nazajutrz do Sandomierza 
wyjechało, z łodzią motorową, dwóch 
strażaków: Przemysław Kobyłecki 
(prezes zarządu jednostki) oraz Wiesław 
Białogoński. Roboty mieli co niemiara, 
bo łódź na zalanym terenie była bardzo 
potrzebna. Dzień później dojechało do 
nich kolejnych 6 druhów, by nieść bez-
pośrednią pomoc poszkodowanym i za-
pobiegać dalszym zalaniom.

6 czerwca kolejny wyjazd, tym ra-
zem do Dwikóz, gdzie pracowali przy 
umacnianiu wałów przez całą dobę, po-
tem wyjazd do Sandomierza, by ratować 
tamtejszą hutę szkła. I tutaj łódź bar-
dzo się przydała, dowożąc żywność, do 
transportu ludzi i zwierząt.

Także strażacy z OSP w Górnie nie 
próżnowali:  jak informuje komendant 
gminny OSP Stanisław Synowiec, 6/7 
czerwca nieśli pomoc mieszkańcom Po-
łańca, umacniając wały, monitorując za-
grożone miejsca, układając worki z pia-
skiem. To był bardzo pracowity czas dla 
naszych, dzielnych strażaków.

Akcja pomocy powodzianom wy-
zwoliła się w naszej gminie samorzutnie, 
mieszkańcy spontanicznie przystąpili do 
zbierania darów: w szkołach nauczyciele 
zorganizowali zbiórkę pieniędzy, ucznio-
wie przynieśli: ubrania, żywność, środki 
czystości i inne produkty potrzebne ofia-
rom powodzi. 

• OSP z Górna i Woli Jachowej umacniały wały ochronne 
• Zbiorkach darów w gminie 

Z pomocą dla powodzian
Pięknie spisali się sołtysi, którzy 

wśród mieszkańców zebrali wiele ton 
zboża oraz karmy dla zwierząt: w Woli 
Jachowej zebrano 200 worków zboża, w 
Skorzeszycach – 138, w Radlinie –  80 
worków. W Bęczkowie, z inicjatywy 
sołtys Danuty Jaros, zebrano ubrania, 
żywość, środki czystości, kołdry, które 
dwoma BUS - ami zawieziono do Łub-
nic, w gm. Połaniec. Z kolei zboże i sia-
no trafiło do gmin Połaniec oraz Łubnic. 

Nadal trwa solidarna akcja pomocy 
ofiarom powodzi. Niech mają świado-
mość, że nie zostali sami...  

Wójt gminy Jarosław Królicki skła-
da tą drogą serdeczne podziękowania 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
w tym trudnym okresie nieśli pomoc 
powodzianom z naszego regionu. Dary 
oraz współczucie dla ofiar powodzi, to 

Dary powodzianom z gminy Łubnice przekazują: dyrektor SP w Woli Jachowej Je-
rzy Snopek oraz strażacy z Górna: Marian Grzegolec i Stanisław Synowiec.

wyraz wrażliwości społecznej i dobrego 
serca. Wójt zapowiedział, że akcja po-
mocy powodzian będzie w naszej gminie 
kontynuowana.

Dary z serca płynące
W Parafii Leszczyny, 27 maja br., 

przeprowadzono akcję zbioru darów 
na rzecz powodzian z naszego woje-
wództwa. O godzinie 15.00 wyjechały 
samochody dostawcze w wioskach: 
Radlin, Cedzyna, Leszczyny i Mącho-
cice. Zebrane dary przewieziono do 
Szkoły Podstawowej w Leszczynach, 
gdzie zostały posegregowane i zapako-
wane na jedną dużą ciężarówkę.

28 maja zebrane dary przewieziono 
do Urzędu Gminy w Łubnicach (powiat 
staszowski), gdzie przejął je Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W czasie zbiórki zebrano: około 700 
butelek wody mineralnej, 92 sztuki ręcz-
ników, 18 kocy, 106 kołder i poduszek, 
520 kostek mydła, 227 butelek płynu do 
mycia naczyń, 204 kilogramy proszku do 
prania, 19 wiader, mopy, łopaty, zlewo-
zmywak. Z artykułów spożywczych ze-
brano: 582 puszki konserw i pasztetów, 
230 kilogramów mąki, 474 kg cukru, 
15 kg soli, prawie 100 kg kaszy, 119 kg 
ryżu, 70 litrów oleju, 343 sztuki makaro-
nów, 24 litry mleka, herbatę i inne.

Składamy podziękowania wszyst-
kim, którzy okazali serce, współczucie 
i zrozumienie dla ludzi poszkodowanych 
podczas powodzi. 

Organizatorzy składają również po-
dziękowanie: kierowcom z poszczegól-
nych wiosek za nieodpłatne udostępnie-
nie samochodów, Radom Sołeckim za 
pomoc w organizacji zbiórki, dyrekto-
rom szkół oraz wszystkim zaangażowa-
nym w zbiórkę i dostarczenie zebranych 
darów. 

Należy nadmienić, iż w tym samym 
dniu do tej samej miejscowości podje-
chał transport darów z Parafii Górno. 
Ksiądz Wikariusz, we współpracy z OSP 
przekazali zebrane dary (około 3 ton) do 
GOPS-u w Łubnicach. 

Organizatorzy akcji

Dary dla powodzian zebrano w sali gimnastycznej SP w Leszczynach.
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W pełnej gotowości postawiono 
wszystkie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu gminy. Oprócz Lesz-
czyn, Górna i Woli Jachowej do pomocy 
przyjechał także Suków i Niestachów. 
Przepełnione rowy nie nadążały odpro-
wadzać wlewającego się do nich żywio-
łu. Woda przelewała się przez krawężniki 
ulic, a także przez wysokie murki ogro-
dzeń szukając ujścia, a następnie tworzyła 
ogromne rozlewiska na płaskich terenach.

Do tego doszło uderzenie pioruna 
w Woli Jachowej – najprawdopodobniej 
w transformator lub linię energetycz-
ną. W kilku budynkach znajdujących się 
w najbliższym sąsiedztwie, siła uderze-
nia była tak ogromne, że wyrwała puszki 
i gniazda ze ścian razem z tynkiem, a z 
wystających kabli wystrzelił żywy ogień. 

Wielka woda  
nie ominęła gminy Górno

Chmura, która pojawiła się 20 maja, około 15, nad gminą Górno, wcale nie 
zapowiadała takiej ulewy. Niestety w ciągu kilkudziesięciu minut na ziemię spa-
dły hektolitry wody… Maleńkie strumyczki w ciągu kilku chwil zamieniły się 
w rwące, szerokie na kilkadziesiąt metrów potoki! Woda wdarła się do piwnic, 
obór i mieszkań. Jak silny był jej nurt, widać po spustoszeniach, których doko-
nała. Ogromne wyrwy w rowach, poboczach i na podwórkach. Podmyte ulice 
i zabudowania. Jeszcze kilka godzin po ulewie przez wiele podwórek płynęły 
wartkie strumienie.

Na szczęście nie doszło do pożaru, choć 
najprawdopodobniej instalacje zostały do-

Niestety, wszystko to, będzie nadawało 
się tylko do wyrzucenia…

W trudnej sytuacji znalazła się także 
starsza, samotna mieszkanka Skorzeszyc. 
Tej nocy z pewnością nie spędziła w swo-
im domu, który folią i workami z piaskiem 
został zabezpieczony przed ewentualnym, 
kolejnym zalaniem. Ze łzami w oczach 
pokazywała kilkunastocentymetrową 
wodę w wersalce, której jeszcze nie zdą-
żyła usunąć. Dokładnie to samo czekało 
mieszkankę Cedzyny. Jej mieszkanie tak-
że starannie zabezpieczono.

Ta noc dla strażaków oraz samych 
mieszkańców z najbardziej zagrożonych 
terenów, z pewnością była długa i praco-
wita. (J.S)szczętnie spalone.

W Skorzeszy-
cach strażacy musie-
li rozebrać betonowy 
płot, aby na podwór-
ku obniżyć poziom 
wody, który jeszcze 
kilkadziesiąt minut 
po ulewie przekra-
czał pół metra. Za-
lane zostały budynki 
gospodarcze, w któ-
rych składowano 
między innymi płyty 
gips – kartonowe. Na 
podwórku stało także 
kilka palet cementu. Niespotykana woda na drodze Górno – Wola Jachowa.

Widać to na polach, gdzie 
owoce zbiera coraz więcej ludzi. 
Na działce w Krajnie Drugim 
spotkaliśmy przy pracy Grze-
gorza Majchrzaka z mamą – 
na zdjęciu. Właśnie rozpoczęli 
zbiór truskawek. W tym roku pod 
uprawę tego owocu przeznaczy-
li prawie hektar ziemi. Żeby nie 
zmarnować plonów, trzeba za-
trudnić dodatkowo kilka osób. 
Czy będzie ich na to stać ? Punk-
ty skupu ogłosiły cenę za łubian-
kę - 4,10 zł. 

- To trochę za mało, jeśli zwa-
żyć, że zbieraczom trzeba zapła-
cić za zebrany koszyczek 1,50 zł 
- mówi p. Grzegorz. Ponieważ te-
goroczne plony nie będą wysokie, 
bo pogoda zrobiła swoje, liczę, że 
ceny skupu pójdą w górę... 

Na to samo liczą wszyscy 
plantatorzy z naszej gminy.

Zakłada się, że kampania tru-
skawkowa potrwa w gminie oko-
ło miesiąca.                     (J.)

Punkty skupu już pracują

Rozpoczął się zbiór truskawek
W środę, 16 czerwca br., na terenie naszej gminy, m.in. w Krajnie, rozpoczęły pracę punkty skupu truskawek.  

Tym samym kampania truskawkowa 2010 została rozpoczęta.
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„Orlik 2012”, to piękne boisko do 
piłki nożnej, ze sztuczną nawierzchnią,  
boisko wielofunkcyjne do kosza i piłki 
siatkowej, ogrodzenie, oświetlenie oraz 
zaplecze. Wartość tego obiektu wyniosła 
1,2 mln złotych, przy czym udział własny 
gminy, to ok. pół miliona złotych. Obiekt 
został zakończony w grudniu ubiegłego 
roku, a od marca kompleks został udo-
stępniony użytkownikom. Zatrudniono 
animatorów sportu, którzy organizują 
tutaj zajęcia sportowe. Cieszą się one 
dużym zainteresowaniem nie tylko mło-
dzieży szkolnej. Zorganizowano  już 
pierwszy, gminny turniej piłki nożnej.

Oficjalne przekazanie „Orlika” do 
użytku nastąpiło w Dniu Dziecka -  
1 czerwca br., z udziałem przedstawicie-
li władz, do Radlina przyjechali: wice-
marszałek Sejmiku Zdzisław Wrzałka, 
kurator oświaty Małgorzata Muzoł, wi-
cestarosta powiatowy Marian Ferdek, 
przedstawicielka wojewody Edyta Su-
choń, gospodarze gminy z wójtem Jaro-
sławem Królickim, przewodniczącym 
Rady Gminy Janem Sikorą oraz zastęp-
cą wójta Anną Michalską, radni Rady 
Gminy: Jerzy Janus, Aneta Dudzik, 
Dorota Kot i Helena Anioł, radni po-
wiatowi: Andrzej Michalski i Ryszard 

Mańkus, prezes GKS Górno Waldemar 
Możdżonek, nauczyciele, przedstawi-
ciele rodziców oraz uczniowie. 

Uczestników spotkania powitał dy-
rektor szkoły Krzysztof Kołtun, który 
podziękował władzom za inicjatywę 
budowy „Orlika”. - To cenny prezent 
dla uczniów na Dzień Dziecka - powie-

119 457,18 kg odpadów zebrali 
uczestnicy ekologicznego konkursu 
„Segreguj razem z nami - butelki typu 
PET oraz papier”. Wręczenie nagród 
laureatom odbyło się 24 maja w Staro-
stwie Powiatowym w Kielcach.

W konkursie wzięły udział 33 szko-
ły podstawowe z terenu powiatu kielec-
kiego. Konkurs został przeprowadzony 
w dwóch kategoriach - grupowej i indy-
widualnej.  - Laureatów grupowych wy-
łoniliśmy na podstawie ilości zebranych 
przez daną szkołę odpadów. Natomiast 
w kategorii indywidualnej ocenialiśmy 

Konkurs ekologiczny 
rozstrzygnięty !

uczniów, którzy osiągnęli najlepszy efekt 
w zbieraniu surowców wtórnych i zebrali 
w kilogramach największą ich ilość - tłu-
maczy Bogdan Gierada, przewodniczą-
cy komisji Konkursowej, członek Zarzą-
du Powiatu w Kielcach.

nicy zebrali 119 457, 18 kg odpadów (pa-
pier 109 738 kg, butelki 9 719,18 kg).

Wśród laureatów indywidualnych 
konkursu znaleźli się m.in.: Piotr Łako-
miec - zebrał - 954 kg odpadów, z czego 
925 kg makulatury oraz 29 kg butelek 
typu PET, Dawid Susło zebrał - 815 kg 
odpadów, z czego 789 kg makulatury 
oraz 26 kg butelek typu PET, Katarzyna 
Zemsta zebrała - 768 kg odpadów, z cze-
go 730 kg makulatury oraz 38 kg butelek 
typu PET. W.w reprezentowali  Szkołę 
Podstawową w Bęczkowie.

W ramach konkursu uczniowie przy-
nosili do szkoły posegregowane odpady 
pochodzenia komunalnego: butelki typu 
PET oraz papier. Ogółem wszyscy uczest-

Oficjalne otwarcie boiska w Radlinie

„Orlik” wystartował !

dział dyrektor, informując jednocześnie 
o  sukcesach sportowych szkoły.

Wójt przypomniał o inicjatywie 
władz gminnych dotyczącej budowy tego 
obiektu. Podziękował wicemarszałkowi 
Z. Wrzałce za jej wsparcie oraz odczytał 
list ministra sportu skierowany z tej oka-
zji do gminy. Min. Adam Giersz gratu-
luje pomyślnego zakończenia inwestycji 
i życzy sportowych sukcesów w oparciu 
o bazę „Orlika”. Wójt podkreślił, iż jest 
to już trzeci obiekt sportowy w gminie, 
powstały w obecnej kadencji, po boisku 
gminnym w kamieniołomie, w Górnie  
i obiekcie przy szkole w Skorzeszycach. 
Czwarte boisko powstaje przy szkołach 
w Górnie. 

Życzenia z okazji oficjalnej inau-
guracji 33 „Orlika” w województwie 
przekazali zaproszeni goście, przeka-
zując szkole prezenty w postaci sprzętu 
sportowego. Wszyscy złożyli dzieciom 
życzenia z okazji ich święta, częstując je 
słodyczami i owocami.

Uczestnicy uroczystości przeszli na-
stępnie na boiska, gdzie ich poświęcenia 
dokonał proboszcz parafii leszczyńskiej 
Ryszard Zaborek. Goście, na oficjalną 
inaugurację działalności obiektu, oddali 
kilka strzałów na bramkę. (J.K.)

Słodycze na uroczystości w Radlinie, rozdają dzieciom: wójt Jarosław Królicki, 
wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka oraz przewodniczący Rady 
Gminy w Górnie  Jan Sikora.

dokończenie ze str. 1
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100 lat szkół w Górnie

Świątynie edukacji

Uroczystości rozpoczęła msza św.  
w miejscowym kościele parafialnym,  
w intencji obydwu szkół, celebrowana 
przez ks. proboszcza Edwarda Kupisa 
oraz zaproszonych księży z kilku, sąsied-
nich dekanatów. Po mszy jej uczestnicy 
przeszli do szkoły, gdzie odbyły się głów-
ne uroczystości jubileuszowe. 

Przybyłych powitali dyrektorzy: SP - 
Anna Pióro oraz gimnazjum – Grzegorz 
Niestój. Honorowe miejsca w sali gimna-
stycznej zajęli m.in.księża: infułat Stani-
sław Malinowski - dziekan Dekanatu Kiel-
ce Śródmieście, prałat Henryk Węgrzyn 
– dziekan Dekanatu Daleszyce, kanonik 
Franciszek Siarek – dziekan Dekanatu 
Chmielnik, kanonik Edward Kupis – pro-
boszcz Parafii p/w św. Wawrzyńca w Gór-
nie oraz księża Łukasz Zygmunt i Piotr 
Grabarz, a także: wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Alfreda 
Zawierucha - Rubak, wicekurator Lu-
cjan Pietrzczyk, wójt Jarosław Królicki, 
radni Rady Gminy, byli dyrektorzy szko-
ły: Otolia Białogońska i Ryszard Sideł, 
przedwojenna absolwentka szkoły Natalia 
Nowak, dyrektorzy szkół z gminy Górno, 
rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

Dyrektor gimnazjum Grzegorz Nie-
stój przypomniał historię szkolnictwa 
na terenie gminy: początek polskiej edu-
kacji w Górnie datuje się na rok 1919. 
Organizatorem nauczania była rodzina 
nauczycielska Bolesława i Franciszki 
Germanów, która przybyła z Kołomyi. 
Mieszkali w wynajętym mieszkaniu,  
a nauka odbywała się w wynajmowa-
nych od p. Gawęckich i Piotrowskich 
pomieszczeniach. Początkowy stopień 
organizacyjny (rok szkolny 1921/1922), 
to jednoklasowa /jednociągowa/ Pu-
bliczna Szkoła Powszechna, w której 
uczyły się dzieci w klasach: I, II, III, IV. 
Kierownikiem szkoły do roku 1937 był 
Bolesław German. 

W roku szkolnym 1927/1928 pod-
niesiono stopień organizacyjny szkoły 
do szkoły dwuklasowej i wprowadzono 
V klasę nauczania. W roku szkolnym 
1934/1935 wprowadzono III-klasową 
Publiczną Szkołę Powszechną.

Kolejnym kierownikiem szkoły  
w Górnie została Janina Kraus, która kie-
rowała nią prawie 20 lat /lata 1937 – 1956/, 
a pracowała w niej do roku 1963 /26 lat/. 
Po wojnie organizowała nauczanie od 
początku z Jadwigą Ziemską - uczyły w 
dwóch jednoizbowych, krytych słomą, bu-
dynkach parafialnych. 

Inicjatorem budowy, wykonanej  
w czynie społecznym, na prywatnym tere-
nie przy placu szkolnym był proboszcz po-
wołanej wcześniej Parafii Górno - ksiądz 
Jan Szafraniec.

W roku szkolnym 1948/1949 nauka  
w Szkole Podstawowej w Górnie odby-
wała się w czterech izbach, a stopień or-
ganizacyjny wrócił do przedwojennego 
trzyklasowego. 

W roku szkolnym 1949/1950 została 
wprowadzona nauka w VII klasie, począt-
kowo z powodu braku środków uczono 
na zasadzie społecznej. Dopiero po trzech 
miesiącach Powiatowy Inspektor Oświaty 
w Kielcach zatwierdził funkcjonowanie tej 
klasy. 

Kolejnym kierownikiem szkoły w Gór-
nie została Otolia Zielińska potem Biało-
gońska, która kierowała tą placówką od 
roku 1956 do roku 1969, następnie w okre-
sie 1969 – 1972 pełniła funkcję zastępcy 
kierownika, by ponownie w latach 1972 – 
1973 zostać dyrektorem szkoły.

W tym okresie powstała pierwsza na te-
renie gminy Górno murowana szkoła, któ-
rą wybudowano ze środków państwowych 
i czynów społecznych. Dla kierownika 
szkoły był to czas szczególnie wytężonej 
i ciężkiej pracy. Nie było łatwo przekonać 
do celowości wysiłku mieszkańców, którzy 
już kilkukrotnie zawiedli się na obietnicach 
władz i szczerości ich deklaracji. Ale znów 
optymizm i przykład własnej pracowitości 
spowodowały, że udało się te opory prze-
zwyciężyć. W latach 1962 – 1964 powstał, 
na owe czasy, najnowocześniejszy budy-
nek szkolny w okolicy, w którym do dziś 
mieści się Szkoła Podstawowa, a przez 
sześć lat gościnnie również gimnazjum.

Uroczyste otwarcie obiektu, którego 
wartość na owe czasy określono jako 4 
miliony 447 tysięcy 47 złotych, odbyło się  
6 stycznia 1965 roku. 

W latach 1969 – 1972 dyrektorem 
szkoły był Walenty Omelaniuk.

W latach 1973 – 2003 funkcję dyrekto-
ra szkoły pełnił Ryszard Sideł. 

W latach 1973 –1984 szkoła otrzy-
mała rangę Zbiorczej Szkoły Gminnej, 
a dyrektor Sideł pełnił w tym okresie 
funkcję koordynacyjną i nadzorczą 
w stosunku do pozostałych placówek 
oświatowych na terenie gminy. 

Reforma oświaty w roku 1999 wpro-
wadziła nową strukturę szkolną jaką są 
gimnazja. Pierwszym dyrektorem gimna-
zjum w Górnie został, łącząc funkcje pro-
wadzenie dwóch szkół, Ryszard Sideł. 

Po konkursie, od 1 września 2001 roku, 
dyrektorem gimnazjum w Górnie jest Sta-
nisław Grzegorz Niestój. 

Absolwentami szkoły jest wiele wspa-
niałych postaci życia społecznego, kul-
turalnego i duchowego. Tutaj zdobywali 
podwaliny wiedzy m. in.: księża Michał 
Sobieraj /przed wojną/, Michał Sulej, 
ksiądz infułat Stanisław Malinowski, 
ksiądz Kanonik Franciszek Siarek, mgr 
inż. Józef Białogoński, który - jako spe-
cjalista budowy mostów - kierował budo-
wą stacji naukowej na Antarktydzie, kapi-
tan Eugeniusz Grzegolec - oficer Wojska 
Polskiego, nauczyciele: Stanisław Białek, 
Stanisław Sobczyk, Antoni Stąporek, 
Stanisława Stąporek, Maria i Władysła-
wa Borek i wiele innych osób, które uzy-
skując stosowne wykształcenia w wielu 
dziedzinach, służą krajowi. 

Również absolwenci pierwszych, gim-
nazjalnych roczników aktywnie wkraczają 
w dorosłe życie zawodowe zdobywając 
wyższe wykształcenie w wielu dziedzi-
nach życia, np.: medyczne, wojskowe, na-
uczycielskie i inne.

Dodajmy, że SP ukończyło 2550 
uczniów, zaś do gimnazjum chodziło i cho-
dzi 526 osób.

Po części oficjalnej głos oddano 
uczniom SP oraz gimnazjum: w pierwszej 
części zaprezentowano program oparty  
o wywiad uczennicy Marysi Pożogi  
z przedwojenną absolwentką szkoły - Na-
talią Nowak. Konfrontacja wspomnień 
sprzed ponad pół wieku z rzeczywisto-
ścią przysporzyła wielu cennych refleksji 
uczestników jubileuszu. Była to bardzo 
pouczająca podróż do przeszłości...

Z wielkim zainteresowaniem publicz-
ność obejrzała następnie widowisko uka-
zujące sceny z życia wójtowskiej rodziny 
wiejskiej, sprzed niemal wieku, wpisane  
w scenografię z tamtego okresu. Oryginal-
ne sprzęty i przedmioty codziennego użyt-
ku, wypożyczone od mieszkańców Górna, 
stworzyły atmosferę autentyczności wy-
darzeń stanowiących dziś historię pod-
kieleckiej wsi. Sugestywna gra szkolnych 
artystów (wyróżniająca się rola wójtowej), 
oprawiona muzyką, pieśniami i przyśpiew-
kami ludowymi, wprowadziły widzów  
w niezwykły klimat folkloru, codziennych 
trudów, ale także i sielanki wiejskiego ży-
cia. Nic więc dziwnego, że twórcy przed-
stawienia (w ramach realizacji projektu 
edukacyjnego) oraz jego wykonawcy 
otrzymali zasłużone brawa.

Na zakończenie jubileuszu, goście 
przekazali dyrekcji szkół oraz uczniom 
serdeczne gratulacje i życzenia edukacyj-
nych sukcesów, były także prezenty dla 
jubilatów, wspomnienia sprzed lat (Otolia 
Bialogońska) a na koniec – spotkanie i in-
tegracyjne przyjęcie. Podkreślono, że już 
za 10 lat Szkoła Podstawowa w Górnie ob-
chodzić będzie swoje 100-lecie !

Jerzy Kosowski

Niezwykle doniosły charakter miały obchody - 29 maja br. - jubileuszy 
dwóch szkół w Górnie: 90-lecia Szkoły Podstawowej oraz 10-lecia gimnazjum. 
Jak podkreślił dyrektor gimnazjum Grzegorz Niestój, suma tych jubileuszy 
daje 100 lat edukacji na terenie naszej gminy.
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Imprezę, na którą przyszły setki ro-
dziców ze swoimi dziećmi, otworzyła 
defilada młodzieżowych drużyn pożar-
niczych OSP, przed publicznością, zgro-
madzoną na placu. Oficjalnego otwarcia 
festynu dokonał prezes Zarządu Gmin-
nego OSP Wiesław Kaleta, który po-
witał uczestników zabawy oraz gości, 
w osobach: wójta gminy Jarosława 
Królickiego, przewodniczącego Rady 
Gminy Jana Sikorę, wicewójt Annę 
Michalską oraz radnych. 

Po części oficjalnej przystąpiono do 
realizacji bardzo bogatego w różne wy-
dania scenariusza: do konkursów zapro-
szono maluchy, które m.in.: malowały 
rysunki, skakały przez zbiorową ska-
kankę, grały w piłkarzyki, i ping-ponga, 
zjeżdżały na gumowej zjeżdżalni, odpo-
wiadały na quizowe pytania itp. Wszyst-
kim uczestnikom tych zabaw wręczano 
cenne nagrody, najczęściej w postaci za-
bawek oraz kolorowych wydawnictw.

Ciekawe pokazy strażackie zapre-
zentowali młodzi druhowie z MDP: tor 
przeszkód, który jest jedną z konkurencji 
oficjalnych zawodów pożarniczo - stra-
żackich, gaszenie ognia za pomocą sta-
rych i nowych pomp strażackich, roz-
wijanie, przez drużynę seniorską OSP, 
sekcji gaszenia pożaru z użyciem wody 
z motopomp. Strażacy pokazali też, 
na specjalnych fantomach, jak udzie-
lać pierwszej pomocy poszkodowanym  
w pożarach i wypadkach drogowych. 
Można było także wziąć udziale kon-
kursie trafiania strumieniem wody do 
tarczy obrotowej. Odbył się także pokaz 
sprzętu ratowniczo -gaśniczego, jaki jest  

Festyn rodzinny w Woli  Jachowej

Wszystko dla dzieci !
Na placu szkolnym w Woli Jachowej, 30 maja br., odbył się festyn rodzinny 

pod hasłem: „ Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka”, przygotowany przez miej-
scową OSP, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych w 2010 r., z zakresu upowszechnienia kultury i sportu. Festyn finansowany 
był z budżetu gminy Górno.

w użyciu jednostek OSP w  Woli Jacho-
wej I Górnie.

Do zabawy włączyli się także doro-
śli, np. wójt gminy rozegrał pasjonujący 

Wśród publiczności gospodarze gminy 
Górno.

Organizowany przez parafię p.w. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach oraz 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnej 
ma na celu upowszechnianie pieśni o te-
matyce Maryjnej i kształtowanie wartości 
duchowej oraz zachęcanie do wspólnego 
śpiewu w jak najszerszych kręgach.

„Górnianecki” zaśpiewały w Nowinach
Zwycięzcami V Przeglądu Pieśni Maryjnych, który odbył się w kościele pa-

rafialnym w Nowinach, zostali chórzyści z Zagnańska oraz Zespół Śpiewaczy 
„Bolechowiczanki”. Gościem Przeglądu był wicemarszałek Zdzisław Wrzałka. 

W imprezie wzięło udział osiemnaście 
zespołów śpiewaczych oraz cztery chó-
ry z naszego regionu. Wśród laureatów,  
w kategorii zespoły śpiewacze, znalazł 
się także Zespół Śpiewaczy „Górnianec-
ki”. Gratulujemy !

mecz w tenisa stołowego a rodzina wice-
wójt Anny Michalskiej wyzwała na po-
jedynek piłkarski (przy stoliku z piłka-
rzykami) rodzinę dyrektora miejscowej 
Szkoły Podstawowej Jerzego Snopka. 
Nieco lepszym zespołem okazali się ci 
ostatni, zresztą team dyrektora SP zajął 
w sumie III miejsce w turnieju.

Po tych licznych wydarzeniach, 
uczestnicy festynu podziwiali występy 
uczniów miejscowej szkoły, (m.in. mon-
taż słowno-muzyczny), przygotowane 
przez nauczycieli: Agnieszkę Młynar-
ską oraz Roberta Piotrowskiego.

Mecz w „piłkarzyki”, pomiędzy rodzinami Michalskich i Snopków, wygrali ci ostatni.
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Z udziałem delegacji naszej gminy

Gminny turniej koszykówki

Beatyfikacja  
ks. Jerzego Popiełuszki

Triumf  
Woli Jachowej

W maju, w Gimnazjum w Woli Ja-
chowej, odbył się Gminny Turniej Piłki 
Koszykowej dziewcząt i chłopców. Celem 
organizowanych zawodów jest nie tylko wy-
łonienie najlepszych, ale przede wszystkim 
poznanie umiejętności kolegów i koleżanek 
z ościennych szkół.

Do turnieju zgłosiły się drużyny dziewcząt 
i chłopców wraz z opiekunami wszystkich 
gimnazjów z terenu gminy. W pierwszym dniu 
sportowych zmagań zmierzyli się chłopcy. 
Podczas gry nie brakowało emocji, bowiem 
każda ze szkół miała na swoim koncie po dwa 
wygrane mecze. Sędziowie – nauczyciele, aby 
wyłonić zwycięzców, musieli przeanalizować 
wyniki poszczególnych spotkań i na podsta-
wie „małych punktów” przyznać miejsca. 
W drugi dzień rywalizowały dziewczynki – tu 
faworytem okazała się drużyna Woli Jacho-
wej. Zawodniczki w każdym z rozegranych 
meczy zdobywały ponad 35 punktów.

Na zakończenie każdego dnia rozgrywek 
gospodarze zawodów zapraszali wszystkich 
uczestników na smaczny obiad, za który 
wszyscy głodni i zmęczeni uczniowie byli 
bardzo wdzięczni.

Zdobywcom I miejsca - Gimnazjum 
w Woli Jachowej -  gratulujemy wysokiej 
formy i dobrych wyników, zaś wszystkim 
pozostałym uczestnikom życzymy sukcesów 
sportowych na kolejnych spotkaniach.

Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą 
(firmę zatrudniająca do 10 osób) albo rozwinąć 
przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć 
nowe miejsca pracy, w tym również dla siebie, za-
poznaj się z warunkami przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”.

Na czym polega pomoc?
Warunkiem otrzymania pomocy jest realizacja 

inwestycji prowadzącej do utworzenia co najmniej 
jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne. 

Pomoc polega na: refundacji do 50% po-
niesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, 
w tym kosztów budowy lub modernizacji obiektów 
budowlanych, z wyłączeniem wykonania budyn-
ków mieszkalnych, zakupu niezbędnego sprzętu 
i wyposażenia oraz częściowej refundacji kosztów 
ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowa-
niem i realizacją inwestycji (koszty dokumentacji, 
pozwoleń, itp.).

Jaka jest wysokość pomocy?
Wysokość pomocy przyznanej na realizację ope-

racji uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc 
pracy lub rodzaju prowadzonej działalności. 

Limit pomocy w okresie realizacji Programu 
wynosi maksymalnie, na jednego beneficjenta, 300 
tys. zł. Zatem maksymalnie można zainwestować 
około 600 tys. zł i uzyskać dofinansowanie na po-
ziomie 300 tys. zł.

Utworzone miejsca pracy należy utrzymać, 
przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy. 

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowa-
nie?

- złożyć poprawny i kompletny wniosek o przy-
znanie pomocy,

- zawrzeć umowę z ARiMR,
- zrealizować za własne środki finansowe 

(oszczędności, kredyt) zaplanowane inwestycje 
i utworzyć miejsca pracy,

- złożyć wniosek o płatność, w celu uzyskania 
refundacji części poniesionych kosztów;

Gdzie i kiedy można składać wniosek o po-
moc?

Wniosek o pomoc można składać w:
1. Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania 

— Wokół Łysej Góry” w Bielinach (przy Urzędzie 
Gminy, ul. Partyzantów 17) w terminie: 2-31 sier-
pień 2010 r. W miesiącu lipcu LGD oferuje dodat-
kowo nieodpłatne doradztwo eksperta oraz pomoc 
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Wnio-
ski o pomoc mogą składać wyłącznie mieszkańcy 
gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, 
Suchedniów i Wąchock. 

2. Oddziale Regionalnym Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach (ul. 
Warszawska 430) w terminie od 28 czerwca do 9 
lipca 2010 r. Wnioski o pomoc mogą w tym przy-
padku składać mieszkańcy całego województwa 
Świętokrzyskiego.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji? 
Krzysztof Gołąbek — Biuro LGD Wokół Łysej 

Góry — tel. 0-41 30 26 106, wewn. 213 oraz strona: 
www.wokollysejgory.pl

Ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem 
ludzi pracy. W czasie swojej posługi ka-
płańskiej odprawiał msze święte za Oj-
czyznę. W kazaniach wzywał, aby „zło 
dobrem zwyciężać”. Domagał się wolno-
ści sumienia obywatela i kapłana, dlate-
go był śledzony, aresztowany, torturowa-
ny i ostatecznie brutalnie zamordowany 
przez oprawców z SB, ponieważ religia  
i wolność nie były pojęciami zgodnymi  
z ideologią marksistowską.

Mszę na placu koncelebrowało oko-
ło 1700 kapłanów z kraju i zagranicy. 
Obecna była matka ks. Jerzego - Marian-
na Popiełuszko, która poprowadziła mo-
dlitwę różańcową. Zbiorowa modlitwa 
miała niezwykłą moc i sprawiła, że wy-
tworzyła się wspólnota między ludźmi.

Na Placu J. Piłsudskiego obecnych 
było około 150 tys. osób. Wśród nich 
byli również mieszkańcy Krajna oraz 36 
uczniów Szkoły Podstawowej w Krajnie 
im. ks. Jerzego Popiełuszki, którzy uzy-
skali najlepsze wyniki w konkursie wie-
dzy o patronie szkoły zorganizowanym 
przez dyrektora Andrzeja Michalskie-
go. Z delegacją zabrał się wójt gminy 
Jarosław Królicki.

Relikwie ks. Jerzego spoczęły  
w Świątynią Opatrzności Bożej w Wi-
lanowie. Święto błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki będzie obchodzone 
corocznie 19 października, czyli w dniu 
jego śmierci.

W niedzielę, 6 czerwca 2010 r., na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
odbyła się uroczystość beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Msza święta roz-
poczęła się odśpiewaniem Litanii do wszystkich świętych i błogosławionych,  
a następnie odczytaniem dokumentu Stolicy Apostolskiej. 

Delegacja z gminy Górno na uroczystościach w stolicy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
TWORZENIE I ROZWÓJ  

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 
Do 300 000 złotych na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa  

na obszarach wiejskich! 
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w lipcu i sierpniu 2010



„Gołoborze” Miesięcznik Samorządowy - wydanie dla gminy Górno
Redagują: Jerzy Kosowski oraz zespół;  adresy: Agencja KOS-PRESS, 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 19/3, tel.: 041 368 30 15, e-mail: Kospress@onet.pl

Urząd Gminy Górno, tel.: 41 302 30 18, e-mail: gmina@gorno.pl

Od maja br. zmieniła się „poczta 
internetowa” redakcji. Obecnie ko-
respondencje proszę przesyłać na 
e-maila: Kospress@onet.pl

Jerzy Kosowski
Redaktor naczelny

Uwaga, Czytelnicy !

Jakie jest Górno „na żywo”? Przedsta-
wiciele naszego Górna i Górna leżącego 
koło Tomaszowa Lubelskiego mogli się 
przekonać 23 maja tego roku, goszcząc na 
Podkarpaciu, w czasie IV Targów Żyw-
ności Tradycyjnej pod nazwą Festiwal 
Podkarpackich Smaków w Górnie. Ich 
organizatorami są wspólnie: Samorząd 
Województwa Podkarpackiego, Gmina 
i Miasto Sokołów Małopolski oraz przede 
wszystkim Zakłady Mięsne „Smak” 
w Górnie. To właśnie przedstawiciel za-
kładów, wiceprezes Kazimierz Smolak 
przyjechał do nas osobiście, by nawiązać 
współpracę między miejscowościami o tej 
samej nazwie i zaprosić na festiwal. 

Jako, że targi są miejscem gdzie po-
pularyzowane i promowane są produkty 
tradycyjne, to i my postanowiliśmy przy-
gotować i zabrać potrawy, które wprawiły 
w stan ukontentowania niejedno podnie-
bienie. I tu o pomoc zwróciliśmy się do 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli 
Jachowej. Mimo iż KGW działa tylko 
od półtora roku, gospodynie są specja-
listkami w swoim fachu i mają na swo-
im koncie wiele sukcesów kulinarnych. 
Panie, jak zawsze stanęły na wysokości 
zadania! Na wyjazd przygotowały same 
smakołyki. Nie zabrakło przepysznych 
ciast z sernikiem na czele, pieczeni wła-
snego pomysłu nazwanej „Wolską piecze-
nią”, jaskółczych gniazd, prezentowanych 
już wcześniej w programie telewizyjnym 
„Telewizja Region”, palce lizać wiej-

skiego smalczyku z kiszonym ogórkiem, 
podanych na domowym chlebku – oczy-
wiście własnego wypieku, i wielu innych 
smakowitości, na sam widok których ślin-
ka ciekła. O tym, jak pyszne były wszyst-
kie te potrawy, świadczyła długa kolejka 
do stoiska i błogi uśmiech na twarzach 
kosztujących!

Przedstawicielki naszego Urzędu 
Gminy na stoisku promocyjnym rozda-
wały ulotki i gadżety reklamujące gminę 
Górno. 

Nasze zespoły: „Górnianecki” oraz 
„Bęczkowianie” spotkały się z ogromnie 
ciepłym przyjęciem, głośnymi brawami 
i wielokrotnymi prośbami o bisy! Było 
nam bardzo miło, iż nasze zespoły zrobiły 
taką furorę na Podkarpaciu. 

W podziękowaniu za zaproszenie, 
miłe przyjęcie i sute ugoszczenie, wice- 
wójt Anna Michalska wręczyła na scenie 
prezesowi Zakładów Mięsnych „Smak” 
Mieczysławowi Miazga pamiątkową sta-
tuetkę oraz torbę zawierającą pakiet pro-
mocyjnych gadżetów, jak też symbol na-
szych gór – Świętokrzyską Czarownicę. 
W kilku zdaniach opisała najpiękniejsze 
walory krajobrazowe i turystyczne gminy 
Górno, a do jej poznania zaprosiła przed-
stawicieli Górna podkarpackiego w dniu 
25 lipca, kiedy to my będziemy organi-
zować Festyn integracyjny pn.: „Poznaj 
Gminę Górno – swoją Małą Ojczyznę”. 
(J.S)

Górno świętokrzyskie z wizytą w...

Górno świętokrzyskie z wizytą w... 
Górnie podkarpackim

Górno – gmina Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski, województwo pod-
karpackie – to wieś założona prawdopodobnie już w XVI wieku na karczowa-
nych terenach Puszczy Sandomierskiej. Leży w centralnej części Kotliny San-
domierskiej, na północnym krańcu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, na ubogich, 
piaszczystych glebach. 

Delegacja z naszej gminy na festynie w Górnie podkarpackim.

W niedzielę, 30 maja br., w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach odbyły się 
wybory Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 
2010. Wśród 18 kandydatek do miana naj-
piękniejszej dziewczyny naszego regionu 
znalazła się mieszkanka Radlina – 21 -letnia 
Urszula Kmiecik.

Urszula Kmiecik z Radli-
na – jedna z najpiękniej-
szych dziewcząt naszego 
regionu. (Fot.:echodnia)

Wybrano Miss Polonia 
Ziemi Świętokrzyskiej 2010

Urszula Kmiecik z Radlina 
wśród najpiękniejszych

Miło nam 
poinformować, 
iż wśród pięciu 
najpiękniejszych 
dziewcząt re-
gionu znalazła 
się mieszkanka 
naszej gminy Ur-
szula Kmiecik, 
która wywalczy-
ła tzw. „dziką 
kartę”, dająca 
jej szansę w ko-
lejnych etapach 
konkursu.

Urszula ma 
21 lat, mieszka 
w Radlinie. Jest 
studentką zarzą-
dzania i inżynierii produkcji na trzecim roku  
w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. In-
teresują ją nauki ścisłe, zwłaszcza matematyka 
oraz kosmetologia. Jako miss  chce pokazać, że 
uroda może iść w parze z mądrością i ciekawą 
osobowością. Jej wymiary: 173/ 86-60-90. 

Jak to się stało, że trafiła do konkursu ?
- To była zabawa - mówi studentka. Pomy-

ślałam, że może warto spróbować swoich sił  
i zgłosiłam się do konkursu Miss Polonia Ziemi 
Świętokrzyskiej 2010. Ale zwycięstwo w nim 
nie jest moim priorytetem. Chcę się sprawdzić, 
poznać coś nowego, żeby w przyszłości nie ża-
łować, że zaprzepaściłam jakąś szansę. 

Z tego samego powodu zajęła się mode-
lingiem. Na wybiegu zadebiutowała w czerw-
cu ubiegłego roku, podczas konkursu Off Fa-
shion.  

Swój wolny czas Ula chętnie spędza także 
ze swoimi siostrami. – Nie wyobrażam sobie, 
że mogłabym ich nie mieć – podkreśla. – Do-
brze się ze sobą dogadujemy, wspólnych tema-
tów nam nie brakuje, a możemy porozmawiać 
na każdy temat.

Uli gratulujemy sukcesu i życzymy dal-
szych osiągnięć zarówno w konkursach pięk-
ności, jak i studiach na politechnice.


