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Zapraszamy na festyn: 25 lipca - Stadion GKS - czytaj na str. 3

20 lipca - 20 sierpnia 2010 r.

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 4

GKS Górno  
awansował do klasy A !

- czyt. na str 8

Dokopali  
rywalom !

Tuż przed wyborami

Co zrobiono, co przed nami ?

Jarosław Kaczyński  
z wizytą w Górnie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński 
przebywał  na początku lipca w Górnie. Kandydata na pre-
zydenta, z ramienia PiS, witały setki zwolenników. Do miesz-
kańców Górna dołączyli wyborcy z okolicznych gmin, jak też 
i tych dalszych np. z Buska Zdroju. Wszyscy skandowali jego 
imię i śpiewali mu „Sto lat”. 

Tradycyjnym, staropolskim obyczajem władze gminy Gór-
no przywitały prezesa PiS chlebem. Wręczono mu kwiaty i kosz 
pachnących, świeżych, górniańskich truskawek. 

Jarosław Kaczyński apelował o wzięcie udziału w wyborach 
i wiele mówił o koncepcji Polski solidarnej. Jego przemówienie 
wielokrotnie przerywano brawami. Odnosił się do korzeni i tra-
dycji Polaków. Wspomniał także tragicznie zmarłego Przemy-
sława Gosiewskiego i przypomniał o tym, co ten wielki duchem 
człowiek zrobił dla ziemi świętokrzyskiej. 

Budowa Szkoły Podstawowej w Cedzynie – na finiszu !

W ostatnich latach, dzięki środkom unijnym i tzw. zewnętrznym, czyli po-
chodzącym z budżetu państwa czy województwa, obserwujemy na terenie gminy 
Górno inwestycyjny boom. Sporo zrobiono w ostatnim okresie, dużo się inwestuje  
w roku bieżącym, ciekawe są plany na najbliższą przyszłość. Oto fakty:

Zacznijmy od połowy ub. roku: w maju 2009 r. zakończono remont drogi: Krajno 
Pogorzele – Gajówka – Łęki oraz Krajno Wymyślona – kościół, w listopadzie odda-
no do użytku drogę w osiedlu domków jednorodzinnych, wraz z jej oświetleniem,  
w Górnie. W tym przypadku skorzystano z dofinansowania, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, w wysokości 183,2 tys. zł. W grud-
niu wyremontowano drogę gminną w Bęczkowie.

Raport z inwestycji
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Niespotykane od lat upały spowodowały wiele kłopotów w gospodarce wodnej. 
Odczuwają to także mieszkańcy naszej gminy, bo spadki ciśnienia w sieci wodo-
ciągowej zdarzają się nader często. I dlatego wójt gminy zwraca się do wszystkich 
mieszkańców o racjonalną gospodarkę wodą, po prostu, o jej oszczędzanie. Trzeba 
się wstrzymać (przynajmniej w dzień i w godzinach największego zapotrzebowania 
na wodę) na podlewanie ogródków, działek itp. Trzeba przeczekać tę spiekotę !

Wody !

25 czerwca odbył się finał konkur-
su poetyckiego w Bibliotece Publicznej  
w Krajnie. Nadesłano bardzo dużo 
wierszy nie tylko z Krajna, ale z całej 
gminy Górno. 

Komisja Konkursowa wyłoniła sze-
ściu finalistów, którymi zostali: Samu-
el Borek z Górna za wiersz „Płomień 
świecy” i „Przeklęty dar”, Agnieszka 
Krawczyk z Górna - Parcele za wiersz 
„Klasa IV”, Patrycja Mańkus z Kraj-
na za wiersz „Przyroda”, Klaudia Jam-
rożek z Krajna za wiersz „Przyjaźń”, 
Michał Szlufik z Krajna za wiersz „Ko-
rona”oraz Marlena Rubak z Krajna za 
wiersz „ W bibliotece”.

Nagrody, ufundowane przez Kata-
rzynę Dziekańską i bibliotekę publiczną,  
dla wszystkich uczestników konkursu zo-
stały wręczone podczas uroczystego fina-
łu tej zabawy słowem.

Konkurs poetycki 
rozstrzygnięty

Obrady otworzył przewodniczący 
rady Jan Sikora, który powitał uczestni-
ków sesji z wójtem Jarosławem Królic-
kim. Po przyjęciu porządku obrad, radni 
przeszli do jego realizacji.

Rada zatwierdziła aneksy do planów 
odnowy miejscowości: Leszczyny, Kraj-
no Parcele oraz Wola Jachowa. Są to 
zmiany redakcyjne a nie merytoryczne. 
Ponadto trzeba było dostosować je do 
nowych wymogów formalnych. Sprawa 
na tyle pilna, że do 25 czerwca br. był 
termin składania wniosków o środki fi-
nansowe z zewnątrz, a ich przyznanie 
warunkuje aktualny plan odnowy miej-
scowości, zatwierdzony przez Radę 
Gminy.

Radni przyjęli uchwałę o utworze-
niu Gminnego Przedszkola w Cedzynie 
oraz nadali mu statut (wymóg formalny)  
w związku m.in. z finalizacją budowy 
nowego obiektu w tej miejscowości. Jak 
poinformowała radnych zastępca wójta 
Anna Michalska, dokonano już rekruta-
cji dzieci do nowej placówki – wszystkie 
chętne maluchy, które spełniały wymogi 
formalne (np. ukończone 3 latka) zostały 

zakwalifikowane. Będzie to przedszko-
le 9-godzinne z pełnym wyżywieniem. 
Utworzono także listę rezerwową 18 
dzieci, które nie spełniają wymogów 
formalnych, np. na dzień 1 września 
nie będą miały ukończonych 3 lat ży-
cia lub nie mieszkają na terenie naszej 
gminy. Gdyby budowlanym nie udało 
się zakończyć inwestycji do 1 września, 
przedszkole utworzy się – na razie –  
w pomieszczeniach szkoły w Cedzynie.

Radni przyjęli także uchwały doty-
czące: zmian w uchwale o statucie Sa-
morządowego Zespołu Obsługi Szkół 
oraz uzupełnienia Statutu Gminy Górno. 
Umieścili też nowy zapis do istniejącej 
uchwały o treści: „ Remont drogi po-
wiatowej nr 0318T: Leszczyny – Krajno 
Drugie – Porąbki-Bieliny Kapitulne w 
miejscowości Krajno Drugie, na odcinku 
1600 m, w kwocie 210.000 zł”.

W uchwale o zmianach w budżecie 
gminy na rok bieżący zwiększono do-
chody budżetu o kwotę 222.524 zł (m.in. 
środki z dotacji celowych w ramach pro-
gramów unijnych) oraz zwiększono wy-
datki o taką samą kwotę m.in. na zago-
spodarowanie terenu przy SP w Radlinie, 
zakup motopompy i budowę garaży dla 
OSP w Górnie oraz realizację programu 
aktywizacji bezrobotnych przez GOPS.

Radni wyrazili zgodę na wykup 
działek w Krajnie Zagórze pod budowę 
przepompowni a także na najem nieru-
chomości gminnej w Cedzynie na rzecz 
spółki warszawskiej (wieża dla operato-
ra telefonii komórkowe PLAY). Wpro-
wadzili też drobne zmiany w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
(wynagrodzenie członków komisji za po-
siedzenie będzie wynosić 80 zł brutto)

Wójt gminy złożył następnie infor-
mację o swojej pracy między sesjami 

RG, m.in. przekazując dobre informa-
cje o podpisaniu przez kielecki Oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad umowy z wykonawcą na 
budowę chodnika przy drodze nr 74 w 
Skorzeszycach, o awansie GKS Górno 
do klasy A rozgrywek piłkarskich oraz 
akcentując coraz większy problem bez-
pańskich psów.

Podczas sesji wysłuchano delegacji 
mieszkańców Radlina, którzy mają pro-
blemy z dojazdem do swoich posiadłości 
- jeden z ich sąsiadów zagrodził drogę 
dojazdową, twierdząc, że prowadzi ona 
przez jego teren. Barbara Wołczyk – 
kierownik Referatu Budownictwa, Geo-
dezji i Rozwoju Infrastruktury wyjaśniła, 
że kłopot wynika z błędu geodety, pole-
gającego na tym, że część gruntu sprze-
dano z kawałkiem... drogi. Urząd Gminy 
próbował sprawę wyjaśnić, ale właści-
ciel upiera się przy swoim. Wójt zapew-
nił, że jeśli problemu nie da się załatwić 
polubownie, odda sprawę do sądu.

W interpelacjach i wolnych wnio-
skach głos zabrali: Janina Rubak, Da-
nuta Jaros, Małgorzata Stępnik, Emil 
Machul, Janusz Bednarz, Piotr Gil, 
Stanisław Satro, Tomasz Tofil, Józef 
Gołuch, Jerzy Janus, Jan Zielonka, 
Jan Sikora i Andrzej Czaja, podno-
sząc problemy swoich sołectw, związane 
głównie z koniecznością: usunięcia szkół 
wywołanych przez intensywne opady 
deszczu, funkcjonowaniem oświetle-
nia ulicznego, komunikacji, naprawą 
dróg i przepustów, odmulaniem rowów, 
wymiany przystanku autobusowego  
w Cedzynie zniszczonego podczas wy-
padku drogowego. Do problemów tych 
ustosunkował się wójt gminy, obiecując 
zająć się ich rozwiązaniem. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Utworzono Gminne Przedszkole w Cedzynie
Aneksy do planów odnowy miejscowości

Podjęcie uchwały o utworzeniu Gminnego Przedszkola w Cedzynie, aneksy do planów odnowy: Leszczyn, Krajna 
Parceli, Woli Jachowej, decyzja o wykupie działek pod budowę przepompowni a także bieżące zmiany w budżecie na rok 
bieżący, to główne tematy, którymi zajęli się radni na sesji Rady Gminy 21 czerwca br.
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dokończenie ze str. 1

Umowy podpisane, będą pieniądze !

Zwrócił się również do zgromadzo-
nych na placu rolników, mówiąc im o ko-
nieczności wyrównania dopłat unijnych 
w porównaniu z innymi państwami Unii 
Europejskiej. Zaznaczył, iż poziom życia 
na wsi powinien równać się z poziomem 
życia mieszkańców miasta. 

Żegnany gromkimi brawami i słowami 
piosenki ułożonej specjalnie na tą okazję 
przez Górnianecki, Jarosław Kaczyński 
udał się do samochodu, którym odjechał 
do bazyliki katedralnej w Kielcach, by 
tam złożyć kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą posła Przemysława Gosiewskiego. 
Następnie już bez dziennikarzy, omówił 
modlitwę w katedrze. (J.S).

Jarosław Kaczyński  
z wizytą w Górnie

Tuż przed wyborami

Jak stwierdził podczas uroczystości w Sali lustrzanej WDK, 
członek Zarządu Województwa Marek Gos, to kolejna transza 
pieniędzy ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskie-
go przeznaczona na realizację pomysłów, wniosków mieszkańców 
a niekiedy nawet marzeń niewielkich środowisk. Tym razem kwotę 
półtora miliona złotych podzielono między ponad 90 podmiotów 
administracyjnych. Praktycznie każdy, kto złożył dobrze przygoto-
wany projekt, otrzymał 60 % kosztów wnioskowanego zadania.

Podpisane umowy na budowę placów zabaw w Krajnie  
i Leszczynach, z rąk członka Zarządu Województwa Marka 
Gosa, odbiera wójt naszej gminy Jarosław Królicki.

Nowe place zabaw  
w Krajnie i Leszczynach

Miła uroczystość miała miejsce 16 lipca br. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. Zebrało się tutaj kilkudziesięciu wój-
tów i burmistrzów z całego regionu, by odebrać umowy podpi-
sane dwa dni wcześniej z marszałkiem województwa na środki,  
z funduszu „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010”, przeznaczo-
ne na realizację małych (do 25 tys. zł) zadań inwestycyjnych w 
gminach i miastach naszego regionu.

Tego dnia naszą gminę reprezentował 
wójt Jarosław Królicki. Przy błyskach fle-
szy aparatów reporterskich oraz kamer te-
lewizyjnych każdy reprezentant gminy lub 
miasta odbierał podpisaną umowę, która 
oznaczała konkretne środki.

- Lubię tutaj przyjeżdżać – śmiał się jeden  
z wójtów – bo tutaj dają pieniądze !

Wójt Górna otrzymał środki, które 
stanowią 60 % kosztów budowy dwóch 
placów zabaw: w Krajnie i Leszczynach. 
Warto podkreślić, że pomysłodawczynią tej 
inicjatywy jest wicewójt Anna Michalska. 
Tak więc, dzięki tzw. inicjatywie oddol-
nej i pomocy władz wojewódzkich, dzieci 
z Krajna i Leszczyn otrzymają w nowym 
roku szkolnym piękne prezenty w postaci  
urządzonych i wyposażonych miejsc do za-
bawy. Kto był w Bęczkowie, koło szkoły, 
to wie jak to wygląda. Warto podejmować 
nawet małe inicjatywy, które przynoszą lu-
dziom, w tym przypadku dzieciom, radość. 
(KOS).
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Co zrobiono, co przed nami ?

Raport z inwestycji
dokończenie ze str. 1

Rok bieżący: - trwają prace przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w Cedzynie 
(ze środków gminy), planowany termin 
zakończenia inwestycji: sierpień 2011 r.

- prowadzone są roboty przy budowie 
kanalizacji w Krajnie Zagórzu z plano-
wanym terminem zakończenia: koniec 
czerwca 2011 r. Gmina skorzystała z do-
finansowania tego zadania w wysokości 

Szkoła Podstawowa w Górnie włą-
czyła się do Ogólnopolskiej Kampa-
nii Edukacyjnej UNICEF - „Baw się 
i bądź bezpieczny”. Projekt Edukacyj-
ny UNICEF został wsparty przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO), 
która jest partnerem kampanii, a także 
objęty honorowymi patronatami Mi-
nisterstwa Zdrowia oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Integralnym elementem projektu jest 
zaangażowanie władz lokalnych w po-
prawę bezpieczeństwa dzieci. Uczniowie 
klas młodszych wykonali plakaty pla-
styczne na konkurs. Praca uczennicy kla-
sy II – Anety Krawczyk została wysłana 
do Warszawy (UNICEF).

W ramach projektu, uczniowie klasy 
II uczestniczyli w szeregu wycieczek po 
swojej miejscowości w celu lepszego po-
znania miejsc niebezpiecznych: spotkanie 
z policjantem, rozmowa ze strażakiem 
o udzielaniu pierwszej pomocy podczas 
wypadków.

10 czerwca br. odbyło się spotkanie 
uczniów z przedstawicielami władz lokal-
nych – radną Dorotą Kot oraz sołtysem 
i radnym – Marianem Grzegolcem. Po 
tym spotkaniu został przygotowany list, 
w którym uczniowie podali konkretne 
miejsca, gdzie nie czują się bezpiecznie.

 Koordynator projektu –  
Bożena Jaros

„Baw się i bądź 
bezpieczny”

Dzieciaki ze SP w Górnie  
w projekcie UNICEF

dzie dofinansowana, w ramach RPOWŚ, 
w wysokości 2,5 mln zł. Planowany ter-
min zakończenia robót: 15 maja 2011 r.

Rozpoczęły się prace przy budowie 
chodnika (dł. 0,8 km) przy drodze krajo-
wej nr 74 w Skorzeszycach. Zakończenie 
prac: koniec sierpnia tego roku. W tym 
samym terminie zakończone powinny 
być roboty przy budowie chodnika przy 
drodze powiatowej Górno – Wola Jacho-

1,8 mln zł, w ramach programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich,

- powstaje kanalizacja w Bęczkowie,  
z terminem zakończenia: sierpień przy-
szłego roku. Tutaj dofinansowanie ze 
środków unijnych (Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego) jest 
znaczne, bo wyniesie: 5,8 mln zł,

- zakończono prace przy budowie 
punktów oświetleniowych na terenie gmi-
ny, w miejscowościach: Cedzyna, Radlin, 
Leszczyny, Krajno Parcele i Wola Jacho-
wa. Gmina niebawem ogłosi przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
na oświetlenie Bęczkowa oraz dalszej 
części Radlina,

- prowadzone są roboty przy budo-
wie świetlicy wiejskiej oraz rozbudowie 
strażnicy OSP w Leszczynach – planowa-
ny termin zakończenia prac – do końca 
tego roku. Gmina skorzysta z dofinan-
sowania w wysokości pół miliona zł,  
w ramach PROW,

- trwa budowa boiska wielofunkcyj-
nego o sztucznej nawierzchni oraz bo-
iska asfaltowego do gier zespołowych 
na działce przy szkole w Górnie. Gmina 
podpisała już tzw. preumowę, w ramach 
RPOWŚ, na kwotę 473 tys. zł. Termin 
zakończenia inwestycji: koniec lipca tego 
roku,

- kontynuowane są roboty przy rozbu-
dowie szkoły w Cedzynie. Inwestycja bę-

Planowane są przetargi także na: re-
mont sali gimnastycznej w SP Skorzeszy-
ce, na zagospodarowanie terenu przy tej 
samej szkole oraz na zagospodarowanie 
terenu i ogrodzenie szkoły w Radlinie.

Gmina planuje ogłosić przetargi na: 
remont łazienek i dachu szkoły w Kraj-
nie, budowę drogi w Podmąchocicach, 
budowę tzw. bloku żywieniowego w gim-
nazjum Bęczkowie oraz zagospodaro-
wanie terenu przy „podstawówce” w tej 
miejscowości. Także na budowę parkingu 
przy ośrodku zdrowia w Radlinie.

Warto dodać, iż przy pozytywnej we-
ryfikacji wniosku o dofinansowanie unij-
ne, podpisaniu umów ze Świętokrzyskim 
Biurem Rozwoju Regionalnego, ogłoszo-
ne zostaną przetargi na rozbudowę bu-
dynku OSP w Woli Jachowej (na potrze-
by świetlicy wiejskiej) oraz na adaptację 
budynku (po Caritasie) na wiejski dom 
kultury w Krajnie Parcele.

Jak widać, wiele się dzieje pod wzglę-
dem inwestycji na terenie naszej gminy 
(o rozbudowie oczyszczalni w Cedzynie 
pialiśmy w poprzednich numerach „Go-
łoborza”).

Materiały zebrano przy pomocy kie-
rownik Referatu Budownictwa, Geodezji 
i Rozwoju Infrastruktury UG Barbary 
Wołczyk – dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Rozbudowa strażnicy OSP i budowa świetlicy wiejskiej  
w Leszczynach.

Fragment nowej drogi asfaltowej  
w Leszczynach

wa, dł. 2,2 km. Są to 
inwestycje - odpo-
wiednio: Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz 
Powiatowego Zarządu 
Dróg.

Co się planuje  
w najbliższej przy-
szłości ? 

Ogłoszono prze-
targ na budowę drogi 
w Krajnie Zagórzu. 
Po wyłonieniu wy-
konawcy, inwestycja 
powinna być zakoń-
czona w końcu maja 
przyszłego roku. Jest 
to inwestycja ze środ-
ków własnych gminy.
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XVI  Zjazd Sołtysów w Wąchocku

W Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. 
Sikorskiego w Woli Jachowej miał miej-
sce finał I Gminnego Konkursu Wiedzy 
o Polsce „Polska – Moja Ojczyzna”, 
którego celem było rozwijanie i po-
głębianie uczuć patriotycznych wśród 
uczniów szkół podstawowych z terenu 
gminy Górno, popularyzacja i rozwi-
janie wiedzy o Polsce, propagowanie 
wiedzy o kulturze narodu i państwa 
polskiego ze szczególnym uwzględnie-
niem regionu świętokrzyskiego. Orga-
nizatorem konkursu była Szkoła Podsta-
wowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Woli 
Jachowej, natomiast pomysłodawcą i ko-
ordynatorem całego przedsięwzięcia – 
nauczyciel z tamtejszej szkoły – Robert 
Piotrowski.

Wśród zaproszonych gości, których 
powitał dyrektor Jerzy Snopek byli: wi-
cekurator Kuratorium Oświaty w Kielcach 
Lucjan Pietrzczyk oraz wójt gminy Gór-

I Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce 

„Polska  
– Moja Ojczyzna”

no Jarosław Królicki, który objął przed-
sięwzięcie swoim patronatem. W tym dniu 
szkoła oraz uczniowie przybrali barwy na-
rodowe, korytarz przemienił się w wysta-
wę poświeconą historii i kulturze Polski, 
zorganizowano kącik regionalny. 

Cię, Polsko” i dlatego też w podobny spo-
sób była przeprowadzona.

Po blisko trzech godzinach zabawy 
ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce zajął 
zespół z SP w Woli Jachowej w składzie: 
Dominika Chochół i Adam Kaleta, dru-
gie zespół z SP w Leszczynach w skła-
dzie: Maria Sańpruch i Anna Swięcich, 
a trzecie SP w Bęczkowie, w składzie Ju-
styna Skrzeczowska i Daniel Kuzka.

Finaliści otrzymali gry „Kocham Cię 
Polsko”, a wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali atrakcyjne nagrody i pamiątki.

Upominki i nagrody ufundowane zo-
stały przez sponsorów, którymi byli: wójt 
gminy Górno Jarosław Królicki, Wydaw-
nictwo „Nowa Era”, Bank Spółdzielczy 
w Górnie, firma Rochstar, która jest produ-
centem telewizyjnego programu „Kocham 
Cię, Polsko”. Poczęstunek zorganizowany 
był dzięki pomocy pracowników kuchni 
oraz życzliwych rodziców.

Finał, prowadzony przez Roberta Pio-
trowskiego, przebiegał w dwóch etapach. 
Najpierw wszyscy przybyli uczniowie 
ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Górno pisali test, który miał wyłonić trzy 
szkoły do rozgrywki finałowej.

II część, w której startowały trzy szko-
ły, które najlepiej napisały test, nawiązy-
wała do telewizyjnego quizu „Kocham 

Jak przystało na przedwyborczy 
czas, zjazd odwiedzili najważniejsi  
VIP-owie, z posłami na Sejm: Henry-
kiem Milcarzem i Mirosławem Paw-
lakiem, marszałek województwa Adam 
Jarubas oraz jego zastępca Zdzisław 
Wrzałka, wicestarosta powiatu kielec-
kiego Marian Ferdek z członkami za-
rządu, przewodniczący Rady Powiatu 
Tomasz Lato, szefowie firm i instytucji 
działających na rzecz rolnictwa oraz licz-
ne delegacje sołtysów z całego regionu.

Wszystkich powitał szczerze i ser-
decznie sołtys wojewódzki, czyli prezes 
SSZK Feliks Januchta, po czym odbyła 
się najprzyjemniejsza część zjazdu: wrę-
czanie dyplomów i pucharów ufundo-
wanych przez marszałka województwa 
a także nagród rzeczowych od wójtów 
najlepszym sołtysom z poszczególnych 
gmin. Okazały puchar, nagrody i kwia-
ty otrzymała laureatka plebiscytu - Soł-
tys Roku 2009 - Małgorzata Kozubek  
z Masłowa.

Gminę Górno reprezentowali na 
zjeździe: Marzena Jamrożek, Teresa 
Szlufik oraz Janusz Bednarz.

Uczestnicy zjazdu wysłuchali naj-
nowszych informacji szefów instytucji 
pracujących na rzecz rolnictwa: dyrek-
tor Oddziału Agencji Restrukturyzacji  

Delegacja sołtysów z gminy Górno na zjeździe w Wąchocku.

i Modernizacji Rolnictwa – Magdalena 
Kędzierska przybliżyła temat dopłat dla 
rolników, mówiła też o możliwościach 
dofinansowania przy tworzeniu nowych 
miejsc pracy oraz apelowała i szybką in-
formację dla Agencji na temat szkód po-
wodziowych. Podobny apel wystosował 
dyrektor Agencji Rynku Rolnego Maciej 
Giermasiński a szef Oddziału KRUS 
Zbigniew Banaśkiewicz poinformował 
o uproszczonej procedurze wypłacania 
ubezpieczonym powodzianom odszko-
dowań. 

Potem odbył się test z wiedzy rolni-
czej, organizowany przez Państwową In-
spekcję Pracy i KRUS, najlepszym soł-
tysom wręczono nagrody. Drugi dzień 
upłynął pod znakiem turnieju sołtysów, 
którzy – jak przystało na turniej nr 13 - 
wystąpili w 13 konkurencjach sprawno-
ściowych.  (Kos.)

Coś dla ducha,  
ciała i rozumu

Kolejny zjazd sołtysów regionu świętokrzyskiego w Wąchocku, zorganizo-
wany w dniach: 26 - 27 czerwca br., spełnił wszystkie aspekty zakładane przez 
organizatorów - Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej: było coś dla ducha 
(doznania emocjonalne uczestników), ciała (turniej sprawnościowy wymagał 
nie lada kondycji) i rozumu (szkolenie oraz testy z wiedzy rolniczej). Jak przy-
stało na „najśmieszniejszą” gminę Polsce, nie obyło się bez skandalu – mało 
brakowało a zwycięzcą turnieju okazałby się sołtys samozwańczy, a w rzeczywi-
stości syn sołtyski ze Skowronna. W porę wyjaśniono nieporozumienie i główna 
nagroda – skuter trafiła we właściwe ręce.
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Pragniemy  podziękować dzieciom  
i młodzieży – twórcom i realizatorom 
tego przedsięwzięcia oraz ich opiekunom 
za inwencję, pomysłowość oraz zaanga-
żowanie w jego realizację

Gorące podziękowania składa-
my na ręce Pana Wójta Gminy Górno  
– inż. Jarosława Królickiego za wsparcie 
naszych działań w ramach zadania „Hi-
storia szkolnictwa, szkoły, działalność 
sportowa Szkoły Podstawowej w Górnie 
i Gimnazjum w Górnie” sfinansowanego 
przez Urząd Gminy w Górnie

Serdeczne podziękowania składamy 
księżom: księdzu infułatowi Stanisławo-
wi Malinowskiemu - dziekanowi Dekana-
tu Kielce Śródmieście, księdzu prałatowi 
Henrykowi Węgrzynowi – dziekanowi 
Dekanatu Daleszyce, księdzu kanoniko-
wi Franciszkowi Siarkowi - dziekanowi 
Dekanatu Chmielnik, księdzu kanoniko-
wi Edwardowi Kupisowi – proboszczowi 
parafii p/w Św. Wawrzyńca w Górnie - za 
koncelebrę uroczystej mszy świętej. Księ-
żom Łukaszowi Zygmuntowi, Piotrowi 
Grabarzowi za wspieranie tych działań.

Jesteśmy wdzięczni rodzicom naszych 
uczniów, którzy służyli nam pomocą przy 
realizacji całego przedsięwzięcia, inspi-
rowali dzieci i młodzież poprzez prze-
kazywanie tradycji i zwyczajów. Dzięki 
temu mogliśmy się odwołać do historycz-
nych wspomnień oraz wykorzystać jako 
rekwizyty wiele przedmiotów będących 

pamiątkami rodzinnymi przechowywa-
nymi z pokolenia na pokolenie. Serdecz-
nie dziękujemy mamom i babciom, które 
przygotowały stroje dla młodych arty-
stów. Wyrazy wdzięczności kierujemy do 
Zespołu Śpiewaczego „Górnianecki”  
za naukę przyśpiewek i udział w przed-
stawieniu. Podziękowania składamy ma-
mom, które służyły nam zrozumieniem 
i pomocą w przygotowaniu imprezy. 
Podziękowania kierujemy do tych, któ-
rzy pracowali przy tworzeniu dekoracji 
– szczególnie Panu Pawłowi Sulejowi, 
Państwu Iwonie i Zbigniewowi Sobiera-
jom, Teresie i Józefowi Grzegolcom, Zo-
fii i Aleksandrowi Harabinom.

Dziękujemy sponsorom – rodzicom 
naszych uczniów oraz  Pani Joannie Ja-

worskiej, która ufundowała okoliczno-
ściowy tort.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wszystkich, którzy pracowali przy 
realizacji całego przedsięwzięcia – na-
uczycielom, pracownikom obsługi, kuch-
ni w Woli Jachowej, wszystkim dyrekto-
rom, którzy nam pomagali.

Dziękujemy Gościom za przybycie, 
obecność, cieszymy się, że zechcieli 
uczestniczyć w naszym jubileuszu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Górnie mgr Hanna Pióro

Dyrektor Gimnazjum w Górnie  
mgr Stanisław Niestój

P.s. Uroczystość została zrealizo-
wana dzięki konkursowi ofert na re-
alizację zadań publicznych w 2010 r. 
z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej sportu.

Jeszcze o jubileuszu szkół w Górnie

Pierwsze, uczniowskie doświadczenia 

Podziękowania

Droga do wiedzy

W uroczystości udział wzięli rodzice, 
uczniowie, dyrekcja i nauczyciele z SP 
w Leszczynach. II etap projektu „Pierw-
sze uczniowskie doświadczenia dro-
gą do wiedzy” rozpoczął się 1 grudnia 
2009 roku i trwał do czerwca 2010 roku. 
Głównym celem projektu było wdroże-
nie modelu edukacji poprzez kształtowa-
nie kompetencji kluczowych w oparciu 
o teorię inteligencji wielorakich Howar-
da Gardnera.

W czasie realizacji projektu, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Leszczy-
nach pracowali wokół tematu „Las 
i jego mieszkańcy”. Uczniowie klasy 
pierwszej zaprezentowali się w insceni-
zacji pt: „Na jagody”. Pięknie recytowa-
li, śpiewali i tańczyli. Na koniec przy-
toczyli wszystkim widzom ciekawostki 

W Szkole Podstawowej w Leszczynach odbyła się, ostatnio, prezentacja efek-
tów projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

dotyczące Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego.

Tradycją prezentacji efektów jest 
wręczenie pierwszakom maskotek pro-
jektu Palcynek – myszek. Po występie 
dzieci udały się na pyszny poczęstunek 
przygotowany przez mamy. Nie zabra-
kło na nim leśnych przysmaków: były 
słodkie grzybki, nadziewane orzeszki 
i bułeczki z jagodami.

A. Zwierzchowska

Także  
w Skorzeszycach

1 lutego br., w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Skorzeszycach,  roz-
poczęły się zajęcia w ramach Projektu  

edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”  współ-
finansowanego przez Unię Europejską.  
W tym etapie projektu wzięli udział 
uczniowie klasy I, a zajęcia prowadzone 
były pod kierunkiem p. Barbary Ru-
bak. Podczas zajęć rozwijano wszystkie 
inteligencje. „Żyjmy zdrowo i wesoło 
” to tematyka przewodnia organizowa-
nych zajęć. Dzieci uczyły się np.  udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej  ( wzywania pomocy , prowadzenia 
rozmowy z dyspozytorem , sprawdzania 
oddechu, układania poszkodowanego  
w pozycji bocznej  ustalonej, oddechów 
ratunkowych ćwiczonych na maneki-
nach, bandażowania różnych części 
ciała), zasad poruszania się po drogach, 
zachowania czujności w kontaktach  
z nieznajomymi, organizowania bez-
piecznych zabaw, wypoczynku w róż-
nych miejscach i porach roku, uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych uczyły 
się dbać o swoje zdrowie przestrzegając 
zasad higieny. 

Szkolnym koordynatorem projektu 
była p. Barbara Rubak.

Fragment programu artystycznego w wykonaniu uczniów szkoły w Górnie.
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Warto podtrzymywać tradycje

Z rąk do rąk ...

Celem zlotu było uczczenie 100 rocznicy 
powstania harcerstwa na ziemiach polskich. 
Nastąpiło również podsumowanie rocznego 
projektu „Rozwój kompetencji kluczowych 
Harcerskim Systemem Wychowawczym 
wśród uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z terenu Miasta Kielce i Powiatu 
Kieleckiego” realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W zlocie hufca uczestniczyła również 3 
Kielecka Drużyna Harcerska z Krajna, której 

opiekunem jest dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie 
Andrzej Michalski. Harcerze uczestniczyli 
m.in. w zajęciach żeglarskich, kajakarskich, 
zabawach i grach zręcznościowych.

13 czerwca harcerze brali udział w mszy 
dziękczynnej za beatyfikację ks. Jerzego 
Popiełuszki w kościele parafialnym w Kraj-
nie.   (A.M)

Zlot Hufca Kielce - Miasto  
nad zalewem w Cedzynie

W dniach 12-13 czerwca 2010 odbył się Zlot Hufca Kielce-Miasto nad Zale-
wem w Cedzynie.

Podczas tego szczególnego Tygodnia 
w gimnazjum nauczyciele starają się po-
kazać, że język polski to także część kul-
tury piękna i zabawna. Zadanie to rok-
rocznie wspiera Biblioteka Publiczna w 
Krajnie: pomaga upowszechnić imprezę, 
służy uczniom, łączy szkołę ze środo-
wiskiem lokalnym a także współtworzy 
całość. 

Jak zwykle, program był niezwykle 
interesujący. O ile w ubiegłym roku sku-
piono się na zapomnianych czynnościach 
gospodarskich, o tyle obecnie dodano 
także zabawy, które odchodzą w prze-
szłość. Tym razem gośćmi była grupa 
najstarszych mieszkańców Krajna wspo-
magana przez panią Katarzynę Dziekań-
ską (śpiew) i pana Zenona Zielińskiego 
(akordeon). Goszczono także panią Ewę 
Siudajewską, postać niezwykle ciekawą 
ze względu na zainteresowania, gdyż 
gromadzi i utrwala wszelkie świętokrzy-
skie gadki, zna kulturę naszej gminy jak 
mało kto. To właśnie za jej sprawą gim-
nazjaliści poznali legendę „O prosalnym 
dziadzie”. No cóż... Pikne było to bajanie, 
pikne. Może i trudno w to uwierzyć, ale 
udało się zorganizować młócenie cepem, 
które pokazał pan Henryk Grzegorczyk  
i w dodatku wysoko ocenił młodych 
praktykujących żniwiarzy. Z pomocą 
pana Bolesława Anioła przekonano do 
starych zapomnianych zabaw z fajerką 
(umiejętnie zakrzywiony drut umożli-
wiał prowadzenie obwodu fajerki po 
wyznaczonym torze lub na czas). Obręcz 
nie dawała się  uczniom tak łatwo opano-
wać ku uciesze starszych panów-trium-
fujących w tej konkurencji. Pan Anioł 
opowiedział też, jak zrobić miotłę. 

Temu spotkaniu młodzież zawdzięcza 
także bziuki, które w następnych dniach 
stały się przebojem przerw miedzy lek-
cjami. Ewa Siudajewska pokazała owe 
bziuki wykonane zaledwie z kawałka 
naprężonych nici i wirującego pośrod-
ku guzika.  Organizatorzy chcieli, aby 
to co odchodzi w przeszłość dosłownie 
przekazać z rąk do rąk - i tak się działo. 
Pracowite i ciekawskie dziewczęta pod 
okiem pani Cecylii Grzegorczyk zajęły 
się robieniem  zacierki w oryginalnej 
niecce. Za sprawą pani Anny Anioł gim-
nazjaliści uczyli się darcia pierza i słu-
chali zabawnych historii związanych z tą 
czynnością. W przeszłości chłopcy robili 

Szkoła to miejsce, gdzie dzieci i młodzież uczą się budować dobre relacje społeczne, także te międzypokoleniowe. Ty-
dzień Kultury Języka w Gimnazjum w Krajnie już po raz kolejny przyczynił się do utrwalenia tradycji, którą niezmier-
nie cenimy.  W minionym roku młodzież uczona przez najstarszych mieszkańców Krajna robiła masło czy przędła wełnę 
przy użyciu zgromadzonych na tą okazję oryginalnych narzędzi. Młodzi gospodarze recytowali wówczas wiersze poetów 
z Krajna – państwa Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków.

psikusy, wpuszczając złapanego gołębia 
do pomieszczenia, gdzie wieczorami 
panny szykowały sobie posag w postaci 
pierzyny. Jak łatwo się domyśleć, wirują-
cy puch i oznaka powodzenia wzbudza-
ły ogólny śmiech i radość wśród kobiet. 
Zdarzało się też, że któryś z kawalerów 
niespodziewanie dmuchnął w puszystą 
stertę. Gdy pani Genowefa Kuroś poka-
zywała, jak na drutach zrobić copke, inni 
wykonywali piękne kwiatowe kompozy-
cje z bibuły. 

Młodzież z Krajna spontanicznie 
przyłączyła się do wszystkich prac,  
aż w końcu przyszedł czas na rewanż. 

Zaprezentowano gościom uczniow-
skie dzieło. W ramach Tygodnia rok-
rocznie organizowane są różne konkursy. 
Tym razem były to zmagania z językiem 
w formie testu rozwiązywanego przez 
reprezentantów klas, konkurs na ilustro-
waną legendę oraz konkurencja związa-
na z inscenizacją według pomysłu grupy. 
Podczas spotkania nastąpiło rozstrzy-
gnięcie: test przygotowany przez Sylwię 
Sowińską najlepiej rozwiązały reprezen-
tantki klasy drugiej Alina Mąkola, Kasia 
Zagozda, za ilustrowaną legendę nagro-
dę odebrała Agata Sito. Żywa reakcja 
towarzyszyła występom młodych akto-
rów. „Jak chłop diabła oszukał” to tytuł 
legendy zaprezentowanej przez grupę 
w składzie: Paulina Rubak, Dominik 
Skrzeczowski, Karolina Stępnik, Agata 
Szyszkowska. Inną wersję „Balladyny” 
pokazały dziewczęta: Alina Mąkola, Ka-

zia Zagozda, Anita Skrzeczowska, Basia 
Krawczyk. Widownię rozbawił skecz 
pt. „Giłda pracy”, w którym wystapili 
Michał Michta, Kamil Jamrożek i Piotr 
Grabiński. 

W czasie całej imprezy, przygotowa-
nej przez Małgorzatę Mól, rozbrzmie-
wały ludowe piosenki śpiewane przy 
akompaniamencie akordeonu Zenona 
Zielińskiego. Trudno sobie wyobrazić, 
by mogło zabraknąć muzyki i współpra-
cującej ze szkołą Biblioteki Publicznej  
w Krajnie.

Tydzień Kultury Języka to nie jedy-
ne działanie mające na celu pogłębienie 
więzi z przeszłością i starszymi pokole-
niami. Młodzież z Gimnazjum w Krajnie 
rozbudzona zainteresowaniem dziejami 
ziemi świętokrzyskiej przyłączyła się do 
konkursu „Rodzinne korzenie. Zostań ba-
daczem swojej domowej historii”. Prace 
konkursowe w formie pamiętnika wzbo-
gaconego drzewem genealogicznym wy-
korzystywały archiwalne fotografie oraz 
wycinki z „Gołoborza” wzmiankujące  
o bohaterach owych  albumów. Prace 
przygotowały latorośle z krajeńskich ro-
dzin: Dominika Susło, Agata Sito, Mar-
celina Szlufik i Katarzyna Jaguś. Przekaz 
ustny został tu pieczołowicie spisany  
i wzbogacony o walory artystyczne tak, 
iż trudno było pozbyć się wrażenia kon-
taktu z unikatowym znaleziskiem.

Jak widać: w szkole i rodzinie jest 
miejsce dla wszystkich pokoleń.
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Ze świętowaniem poczekali jednak, 
jak piłkarski obyczaj każe, do ostatniego 
meczu, który miał się odbyć 27 czerwca 
w niedzielę, u siebie, z Wichrem II Mie-
dziana Góra. Do meczu byli, jak zwykle, 
świetnie przygotowani. Przyszli do „ka-
mieniołomu” dużo wcześniej, w maksy-
malnym składzie, przebrali się i wybiegli 
na boisko, by się rozruszać. Tym razem 
wśród kibiców dostrzegli gości niezwy-
czajnych: przybył wójt gminy Jarosław 
Królicki, radni Rady Gminy w Górnie:  
Dorota Kot, Helena Anioł, Andrzej 
Czaja oraz Piotr Gil i Mirosław Wal-
don, ale oni zawsze przychodzą, bo, po 
prostu, grają w tej drużynie. Ten pierw-
szy jako bramkarz, drugi – jako kapitan 
drużyny. Zjawił się także radny powia-
towy Ryszard Mańkus. Nie mogło za-
braknąć prezesa zarządu GKS Walde-
mara Możdżonka. Była też prasa, czyli 
niżej podpisany.

Przyjechali więc wszyscy zaintereso-
wani, z wyjątkiem...przeciwnika, czyli 
zawodników Wichra II Miedziana Góra. 
Zrejterowali ! Zgodnie ze zwyczajem, 
sędzia odgwizdał walkowera i kolejne  
3 pkt. zasiliły konto drużyny.

Ale mecz, mimo wszystko, sie od-
był ! Górno zagrało przeciwko... GKS 
Górno. Trener Andrzej Raczyński po-
stanowił dać sobie chłopcom pograć  
i wystawił dwie drużyny (ma się te re-
zerwy !). Mecz, po 90 minutach, zakoń-
czył się remisem 4:4. I wtedy dopiero 
można było zacząć świętować. Pojawiły 
się szampany, wystrzelono z korków !  
Oj, działo się !

W tych rozgrywkach GKS Górno, po 
rozegraniu 24 meczów, zdobył 58 pkt. 
i został zdecydowanym liderem swojej 

du Gminy, gdzie wszystkim zasłużonym 
w awansie uroczyście podziękował, bo 
sukces jest znaczący, tym bardziej, że 
osiągnięty po krótkim pobycie w klasie 
B. Były więc okolicznościowe „koper-
tówki” dla zawodników, gratulacje i ży-
czenia dalszych sukcesów piłkarskich.

Prezes Zarządu Klubu Waldemar 
Możdżonek zrewanżował się władzom 
gminy ładnymi statuetkami, bo przecież 
i wójt, i Rada Gminy mają duży udział 
w tym sukcesie. Wystarczy wspomnieć  
o pięknym boisku w urokliwym kamie-
niołomie, o zapleczu i o dotacjach.

Spotkanie upłynęło więc w prawdzi-
wie sportowej atmosferze, przy kawie, 
napojach i słodyczach. 

A my, w imieniu wszystkich kibi-
ców, gratulujemy zawodnikom, trenero-
wi, działaczom i... czekamy na kolejne 
awanse. Dokopcie teraz przeciwnikom 
w klasie A!

Jerzy Kosowski

GKS Górno awansował do klasy A !

Dokopali rywalom !
Zawodnicy GKS Górno, trener, działacze a przede wszystkim kibice już 

na kilka tygodni przed zakończeniem rozgrywek w klasie B Świętokrzyskiego 
Związku Piki Nożnej mogli świętować awans swoich pupili do wyższej klasy, 
czyli A klasy ! Nasi chłopcy tak bowiem dokopywali rywalom, że na finiszu roz-
grywek mieli kilkupunktową przewagę.

grupy, pozostawia-
jąc drugą drużyną 
w tabeli gorszą  
o 5 pkt !

W ten sposób 
nasz zespół zapew-
nił sobie awans do 
klas A (dziś już 
wiemy, że zagra  
w grupie I).

Zadowolony 
wójt gminy zapro-
sił zawodników, 
trenera, działaczy 
- 9 lipca - do Urzę-

Wójt gminy Jarosław Królicki gratuluje piłkarzom awansu  
do klasy A


