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Jest lepiej niż zapowiadano

Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp. Kazimierz Ryczan 
poświęcił sztandar i tablice pamiątkowe

Janusz Korczak patronem 
Szkoły Podstawowej w Górnie

Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp. Kazimierz Ryczan ca-
łuje sztandar szkoły, po jego poświęceniu.

9 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość nadania 
Szkole Podstawowej w Górnie imienia Janusza Korczaka 
i poświęcenie sztandaru przez Jego Ekscelencję Biskupa 
Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. prof. Kazimierza Ry-
czana. Rozpoczęła się ona mszą świętą w kościele parafial-
nym w Górnie pod wezwaniem św. Wawrzyńca. 

Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe z ościennych 
szkół oraz zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Biskup Ordy-
nariusz Diecezji Kieleckiej ks. prof. Kazimierz Ryczan, ksiądz 
kanonik Franciszek Siarek, ksiądz prałat Henryk Węgrzyn, 
ojciec Rak ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, proboszcz 
parafii pw. św. Wawrzyńca w Górnie ksiądz kanonik Edward 
Kupis, ksiądz Bartosz Sikora, przedstawicielka Kuratorium 
Oświaty w Kielcach Anna Michalska, wójt gminy Górno 
Przemysław Łysak, przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Skiba, radni, sołtysi, uczniowie, rodzice, nauczyciele szkoły 
oraz licznie zgromadzeni goście.

Sołtys i radna, w jednej osobie, Marzena Jamrożek, z Krajna Drugiego, ze swoją córką 
– Karoliną – rozpoczęły tegoroczne zbiory truskawek. Owoce, jak widać, są dorodne !

Ruszył skup  
truskawek

Jeszcze kilka tygodni temu pro-
gnozy dotyczące tegorocznego urodza-
ju truskawek były wręcz tragiczne. 
Zdaniem Janusza Glińskiego, prezesa 
Sadpolu, jednego z największych pol-
skich plantatorów truskawek, to naj-
gorszy rok dla truskawek od 30 lat. 
Jak ocenia, na jego polach wymarzło 
nawet 80 proc. roślin. Podobne sygna-
ły ma z całej Polski. „W tym roku se-
zon się opóźni i owoców będzie o wiele 
mniej” – uważał Gliński.

Sezon letni coraz bliżej
Czy powstanie kąpielisko w Cedzynie ?

- czytaj na str. 8
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Z sesji Rady Gminy

Obrady otworzył przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Skiba, witając 
uczestników sesji z wójtem Przemy-
sławem Łysakiem oraz prezesa OSP 
Leszczyny Piotra Gila, który wręczył 
zaproszenia na oficjalne oddanie do 
użytku świetlicy OSP i na festyn rodzin-
ny w Leszczynach – 3 lipca br.

Radni zatwierdzili porządek obrad 
i przeszli do jego realizacji.

Rozpatrzono sprawozdanie wójta 
z wykonania budżetu gminy za rok 2010 
oraz zapoznano się z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Rozrachunkowej w tej 
sprawie a także z wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie wójtowi abso-
lutorium.

Jak wynika ze sprawozdania, suma 
zrealizowanych dochodów budżetowych 
za rok 2010 wyniosła 34.903.776 zł (98,4 
% planu), zaś zrealizowanych wydatków 
39.907.396 zł (92,8 % planu). Rok ubie-
gły gmina zakończyła deficytem w kwo-
cie 5.003.620 zł na planowany deficyt 
8.605.939 zł.

Zadłużenie gminy na koniec ub. roku 
wyniosło 15.732.211 złotych przezna-
czonych na główne inwestycje. W 2010 
r. zadłużenie zmniejszono, spłacając 
w terminie ponad 3,7 mln zł kredytów 
długoterminowych. Dług gminy na ko-
niec 2010 r. sięgnął 45,1 % uzyskanych 
dochodów budżetowych w tymże roku.

Urealniony, w trakcie minionego 
roku, plan wydatków na inwestycje wy-
niósł blisko 12 mln zł, zaś wykonanie – 
9,1 mln zł, co stanowiło 76, 2 % planu 
rocznego. Udział inwestycji w wydat-
kach ogółem kształtował się na poziomie 
22,8 %.

Radni uwzględnili wniosek Komisji 
Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowany 
przez RIO, i udzielili wójtowi, przy 1 
głosie wstrzymującym się, absolutorium 
za rok 2010. Wójt, Przemysław Łysak 
podziękował za ten pozytywny gest, 
podkreślając, że należy on się w dużej 
mierze jego poprzednikowi, który spra-
wował władzę do wyborów samorządo-
wych (listopad 2010 r.).

Radni przyjęli następnie kilka uchwał 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na 2011 
rok – polegających na przeniesieniu 
174.500 zł i przeznaczeniu ich na: utrzy-
manie przedszkoli gminnych (98.000 zł), 
wykonanie ogrodzenia i piłkochwy-

Absolutorium dla wójta
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz udzie-

lenie absolutorium wójtowi gminy, to główny temat sesji Rady Gminy – 8 czerw-
ca br. Radni dokonali także bieżących zmian w budżecie gminy, przyjęli plany 
zagospodarowania przestrzennego kilku miejscowości oraz zmienili uchwałę 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

tu przy boisku, obok szkoły, w Górnie 
(20.000 zł), na budowę nowych punktów 
oświetleniowych w Radlinie, Cedzynie 
i Bęczkowie (40.000 zł) oraz na dobu-
dowę schodów wejściowych z barier-
kami i opaski z kostki brukowej wokół 
nowego Domu Spotkań Mieszkańców 
w Leszczynach (16.000 zł),

końca listopada br.), spotkał się z zainte-
resowanymi zagospodarowaniem brzegu 
zalewu w Cedzynie - spotkanie niewiele 
dało, w związku z czym 7 czerwca w UG 
odbyło się, z inicjatywy naszego wójta, 
spotkanie radców prawnych UG w Gór-
nie i Masłowie, którzy przygotowują 
projekt powołania Związku Międzygmin-
nego (z udziałem przedstawicieli władz: 
Kielc, Górna i Masłowa), który zająłby 
się zagospodarowaniem zalewu w Ce-
dzynie. Sprawa jest pilna, bo nowy sezon 
kąpielowy tuż, tuż.

Gospodarz gminy poinformował 
o pismach z WZMWiGW w Kielcach 
o zamiarze regulacji Kakonianki – po 
sianokosach, także o wysłaniu pisma do 
Marszałka Województwa w sprawie obie-

Radni, przy jednym głosie wstrzymującym się, udzielili wójto-
wi gminy absolutorium.

- zmiany do uchwały RG w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii,

- przyjęcia Statutu Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich,

- przyjęcia planów zagospodaro-
wania przestrzennego trzech sołectw: 
dla Górna Parceli oraz Bęczkowa plany 
przyjęto, zaś w przypadku Krajna Za-
górze przyjęto decyzję o wprowadzeniu 
zmian do planu, z wyłączeniem działki 
nr 2MM,5.

Wójt gminy złożył informację ze 
swojej działalności między sesjami RG, 
czyli od 18 maja br. W tym czasie wójt 
m.in. spotkał się z członkiniami nowo 
powołanego Koła Gospodyń Wiejskich 
w Leszczynach (piszemy na ten temat 
oddzielnie); odbył się przetarg na zakup 
samochodu ratowniczo-pożarniczego dla 
OSP w Woli Jachowej – brakuje 43 tys. zł, 
w związku z czym wójt wystosował pi-
smo do władz PSP z apelem o dofinanso-
wanie tego zakupu (gmina przeznaczyła 
na ten cel 300 tys. zł) - z ostatniej chwili: 
gmina otrzymała od Komendanta Głów-
nego PSP w Warszawie promesę wartą 50 
tys. zł. Wójt podpisał umowy na zatrud-
nienie dwóch animatorów sportu na bo-
isku „Orlik” w Radlinie (od 1 czerwca do 

canego dofinanso-
wania budowy szko-
ły w Cedzynie.

Wójt poinformo-
wał też o przystąpie-
niu naszej gminy do 
systemu zarządzania 
jakością. W tym celu 
powołany zostanie 
7-osobowy zespół, 
który dokona sa-
mooceny funkcjo-
nowania Urzędu 
Gminy. Jest szansa 
na uzyskanie grantu 
MSWiA w wysoko-
ści 400 tys. zł.

Przemysław Łysak zaapelował o sze-
roki udział mieszkańców gminy w festy-
nie rodzinnym - 3 lipca br. w Leszczynach 
- i wzięciu udziału w Akcji „Krew darem 
życia”. 

W interpelacjach głos zabrali: Jadwi-
ga Rubak, Emil Machul, Tomasz Tofil, 
Andrzej Łakomiec, Stanisław Anioł, 
Stanisław Cedro, Jan Zielonka, Ta-
deusz Kmieć, Renata Mochocka, Jan 
Pedrycz i Grzegorz Skiba, podnosząc 
istotne problemy gminy i swoich miejsco-
wości. Wnioskowano m.in. konieczność 
udrożnienia hydrantów na terenie gminy, 
co ma wielkie znaczenie dla bezpieczeń-
stwa p - poż. Jak poinformował kierownik 
ZUK Marek Kitliński, przez ostatnie lata 
hydranty były bardzo zaniedbane, dopie-
ro w tym roku zakład wziął się za ich wy-
mianę. Sześć sztuk już wymieniono, akcja 
będzie prowadzona systematycznie.

Przewodniczący RG Grzegorz Skiba 
poinformował o spotkaniu z przedstawi-
cielami władz gminy Bieliny w sprawie 
budowy nowego ujęcia wody w Kraj-
nie. Sąsiedzi, korzystający już z ujęcia 
w Krajnie, są żywo zainteresowani budo-
wą nowego. Przedsięwzięcie to powinno 
się znaleźć, zdaniem szefa RG, w nowym 
budżecie gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję 
zakończono.                                (Kos.)
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dokończenie ze str. 1

Po powitaniu ks. biskupa przez ks. 
proboszcza Edwarda Kupisa nastąpi-
ła prośba rodziców: Ewy Kowalczyk 
i Zdzisława Szlufika do ks. biskupa 
o poświęcenie sztandaru oraz koncele-
brę mszy świętej w intencji społeczności 
szkoły. W poczcie sztandarowym szkoły 
szli rodzice: Anna Brożyna, Alicja Zych 
i Marek Kaleta, którzy po uroczystym 
akcie poświęcenia i ucałowania sztanda-
ru przekazali go w ręce dyrektor Hanny 
Pióro. Poświęcenia dokonał Jego Eksce-
lencja Biskup Ordynariusz Diecezji Kie-
leckiej ks. prof. Kazimierz Ryczan. Pani 
dyrektor pokłoniła się sztandarowi i ode-
brała go od rodziców, dziękując za ten 
cenny dar, po czym wspólnie z Markiem 
Kaletą zaprezentowała sztandar społecz-
ności zebranej w kościele. 

Następnie przekazano sztandar 
uczniom szkoły. Poczet sztandarowy sta-
nowili: Wiktoria Banasiewicz, Luiza 
Sobieraj, Karol Krawczyk. Odbyła się 
teraz podniosła uroczystość ślubowania 
na sztandar. 

Dalsza uroczystość, związana 
z odsłonięciem i poświęceniem tabli-
cy pamiątkowej, odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Górnie. Przed tym wy-
darzeniem Jego Ekscelencja Biskup Or-
dynariusz ks. prof. Kazimierz Ryczan 
dokonał poświęcenia tablicy upamiętnia-
jącej beatyfikację naszego rodaka papie-
ża Jana Pawła II. Po odśpiewaniu pieśni 
„Rota” przez przedstawicielki zespołu 
ludowego „Górnianecki” nastąpiło wy-
prowadzenie sztandarów przez księdza 
biskupa i pozostałych duchownych, po 

Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp. Kazimierz Ryczan poświęcił sztandar i tablice pamiątkowe

Janusz Korczak patronem  
Szkoły Podstawowej w Górnie

czym poświęcenie tablicy przy jodłach 
papieskich, uświetniającej beatyfikację 
papieża Jana Pawła II. Jest to pamiątka 
realizowania przez Szkołę Podstawową 
i Gimnazjum w Górnie projektu edu-
kacyjnego poświęconego jego pamięci. 
Następnie w holu szkoły, po odśpiewaniu 
hymnu państwowego, nastąpiło poświę-
cenie tablicy pamiątkowej ufundowanej 
przez wójta gminy Górno Przemysława 
Łysaka upamiętniającej uroczystość po-
święcenia i przekazania sztandaru szkole 
oraz oddającej hołd patronowi Januszo-
wi Korczakowi. 

Tablicę wykonał Dariusz Szczepań-
czyk, poświęcił ks. biskup Kazimierz 
Ryczan, zaś odsłonił ją wójt Przemy-
sław Łysak. Następnie przewodniczący 

Rady Gminy Grzegorz Skiba odczytał 
uchwałę nadającą szkole imię Janusza 
Korczaka a Hanna Bednarz odczytała 
akt nadania imienia szkole, który został 
umieszczony w gablocie obok sztandaru. 
Wbito także pamiątkowe gwoździe. 

W ten sposób zakończono część ofi-
cjalną uroczystości, po której ucznio-
wie szkoły przedstawili, w sali gimna-
stycznej, program artystyczny, pragnąc 
uświetnić uroczystość nadania szkole 
imienia. 

Ten wspaniały dzień zakończyło spo-
tkanie integracyjne gości oraz dzieci, 
w czasie którego podzielono się tortem 
ufundowanym przez Joannę Jaworską.
(O sponsorach uroczystości napiszemy 
w następnym numerze).

Ks. bp. Kazimierz Ryczan poświęca obelisk i płytę pamiątkową ufundowaną z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.

Wójt Przemysław Łysak, w towarzystwie ks. bp. Kazimierza Ryczana oraz dyrektor 
ZOZ Alfredy Zawieruchy – Rubak, odsłania, ufundowaną przez siebie, płytę pa-
miątkową, poświęconą Januszowi Korczakowi.
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W Krajnie z udziałem ks. bp. Kazimierza Gurdy

Prawo zgłaszania kandydatów przy-
sługuje co najmniej 50 obywatelom 
mających czynne prawo wyborcze, za-
mieszkujących stale na terenie gminy.

Do zgłaszania kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia dołą-
cza się potrzebne dokumenty – informa-
cja w Urzędzie Gminy.

Termin zgłaszania kandydatów: do 
30 czerwca 2011 roku.

Wyboru ławników, na kadencję 2012 
– 2015, w liczbie: 1 – do Sądu Okręgo-
wego, 2 - do Sądu Rejonowego, w tym 
do Sądu Pracy - 1 ławnik, dokona Rada 
Gminy w Górnie. 

Wybieramy ławników

Ławnikiem może być wybrana oso-
ba, która spełnia następujące warunki: 
posiada obywatelstwo polskie i korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
jest nieskazitelnego charakteru, ukończy-
ła 30 lat, jest zatrudniona lub zamieszka-
ła w miejscu kandydowania, co najmniej 
od roku, nie przekroczyła 70 lat, jest 
zdolna, ze względu na stan zdrowia, do 
pełnienia obowiązków ławnika, posiada 
co najmniej wykształcenie średnie.

Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Gminy, tel.: 
41/302-30-18, w pok. sekretarza gminy.

14 czerwca 2011 r. weszły w życie zmiany ustawy „Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych” (Dz. U. nr 109 poz. 627), które dotyczą wyboru ławników.

W Krajnie
W gimnazjum w Krajnie, 20 kwietnia 

br., miała miejsce podniosła uroczystość 
związana z wizytą ks. bp Kazimierza 
Gurdy oraz posadzenia „Jodły Papie-
skiej”. W uroczystości uczestniczyli: 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak, 
przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Skiba, proboszcz parafii w Krajnie ks. 
Leszek Sztandera. Uroczystość prowa-
dziła Elżbieta Dąbek.

Uczniowie gimnazjum, pod opieką 
ks. Wiesława Nogi, przygotowali krótką 
akademię, której motywem przewodnim 
było hasło: „Jan Paweł II wychowawcą 
młodych”.

Po części artystycznej głos zabrał 
ks. bp Kazimierz Gurda, przypomina-
jąc o miłości do drugiego człowieka. Ze 
słowem tym nieodzownie związana jest 
odpowiedzialność, bo nie ma miłości bez 
odpowiedzialności za swoje postępowa-
nie i zachowanie. Następnie głos zabrał 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak.

Kolejnym punktem uroczystości było 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej be-
atyfikację Jana Pawła II oraz posadzenie 
„Jodły Papieskiej”. 

W imieniu grona pedagogicznego oraz 
społeczności uczniów, dyrektor gimna-
zjum w Krajnie Agnieszka Bujak składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do realizacji projektu.

Osoby, które wsparły realizację projek-
tu edukacyjnego „Żywe pomniki Jana 
Pawła II”: Danuta i Marian Kisiel, 

w sali gimnastycznej przygotowany przez 
księdza i panie katechetki.

W Leszczynach
28 kwietnia br. odbyła się uroczystość 

zasadzenia „Jodły Papieskiej”, którą po-
przedziła akademia pt. „Blask świętości”. 
Uczniowie przypomnieli najważniejsze 
wydarzenia z życia Jana Pawła II poprzez 
recytację wierszy i piosenki, wśród któ-
rych nie zabrakło ulubionej piosenki pa-
pieża – „Barki”.

Uczniowie i szkoła przybrali świą-
teczny wygląd. Powiewały flagi papieskie 

i narodowe. Szkolny korytarz zdobiły 
prace dzieci, które wzięły udział w kon-
kursie plastycznym kl. 0 – III „ Jan Pa-
weł II – przyjaciel dzieci”. Najładniejsze 
prace wykonali: Magdalena Sańpruch, 
Piotr Gębski, Adam Krawczyk, Pauli-
na Ładak, Maja Kotaś, Agata Iwan. 

Wśród uczniów kl. IV – VI przepro-
wadzony został konkurs wiedzy doty-
czący życia i pontyfikatu Jana Pawła II. 
Największą wiedzą wykazali się: Alicja 
Wołowiec, Agnieszka Chrut, Daria Bu-
gajska, Natalia Namiel. Nagrody ufun-
dował i wręczył ks. proboszcz Ryszard 
Zaborek. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: radny – Stanisław Anioł, 
przewodnicząca Rady Rodziców – Ane-
ta Boćkowska oraz licznie zgromadzeni 
rodzice.

Po uroczystości w szkole uczniowie 
i goście przeszli na plac szkolny, gdzie 
została zasadzona „Jodła Papieska”. 
Następnie wypuszczono żółto – białe 
baloniki. Nad całością uroczystości czu-
wali: Dorota Tokarska, Elżbieta Sań-
pruch i Sławomir Wiech.

W Cedzynie
W uroczystości posadzenia „Jodły 

Papieskiej” oprócz przedszkolaków 
i dzieci szkolnych uczestniczyli rów-
nież: ks. R. Zaborek - proboszcz para-
fii św. Jacka w Leszczynach, P. Łysak 
- wójt gminy Górno, A. Dudzik - radna 
Cedzyna, T. Tofil - sołtys Cedzyny, ro-
dzice uczniów, nauczyciele i personel 
szkoły. 

Montaż słowno - muzyczny pt. ”Bło-
gosławiony…”, przedstawiony z tej oka-
zji przez uczniów, opracowała i przygo-
towała katechetka D. Tokarska z pomocą  
A. Bugaj – Rondudy – muzyka i B. Salwy 
– plastyka. 

Na koniec uroczystości przedstawi-
ciele szkolnej społeczności, z pomocą 
wójta gminy, posadzili „Jodłę Papieską” 
na placu przy szkole.

Posadzono „Jodły papieskie”
Sosna przywieziona z Polski i ofiarowana Ojcu Świętemu uschła i poru-

szony tym faktem papież-poeta napisał wzruszający wiersz. Dziś, 6 lat po jego 
odejściu do Domu Ojca, w związku z beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II, 
w szkołach regionu świętokrzyskiego i w całej Polsce trwa akcja sadzenia jodeł 
– żywych pomników beatyfikacji.

Agnieszka i Piotr 
Szlufik, Danu-
ta i  Krzysztof 
Szlufik, Teresa 
i Czesław Ziach, 
Danuta Zapart 
oraz Generali -

 W Górnie
W Szkole Pod-

stawowej i gim-
nazjum w Górnie 
odbyło się to 29 
kwietnia br., gdy 
dzwony kościoła, 
pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca, 
wybijały modli-
twę na Anioł Pań-
ski. Uroczystość 
zasadzenia „jodeł 
papieskich” po-
przedził montaż 
słowno-muzyczny 

„Jodłę papieską”, obok szkoły w Krajnie, wkopują: ks. bp. Ka-
zimierz Gurda oraz wójt Przemysław Łysak.
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II Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce: „Polska – moja ojczyzna”

Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego 
w Woli Jachowej. Pomysłodawcą i ko-
ordynatorem całego przedsięwzięcia był 
nauczyciel z tamtejszej szkoły Robert 
Piotrowski.

W tym dniu szkoła oraz uczniowie 
przybrali barwy narodowe, korytarz 
przemienił się w wystawę poświeconą 
historii i kulturze Polski, zorganizowano 
kącik regionalny. W pracę nad całością 
przedsięwzięcia zaangażowali się wszy-
scy nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Woli Jachowej. Konkurs prowadzony 
był w dwóch etapach. 

Pierwszy, kameralny, który miał wyło-
nić finalistów, odbywał się bez publiczno-
ści i polegał na rozwiązaniu testu. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele wszystkich 
szkół podstawowych z naszej gminy. 
Test był napisany na wysokim poziomie 
i dopiero dogrywka zadecydowała, któ-
re drużyny znajdą się w finale. Okazało 
się, że zarówno wiedza, jak i nieco więcej 
szczęścia dały finał szkołom w Krajnie, 
Górnie i Woli Jachowej.

Druga część konkursu, to rodzaj 
show, nawiązującego do telewizyjnego 
programu „Kocham Cię, Polsko” i odby-
wała się w sali gimnastycznej z udziałem 
publiczności. 

Wśród zaproszonych gości, któ-
rych powitał dyrektor Jerzy Snopek 
i p. Agnieszka Młynarska byli m.in.: 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak, 
który objął przedsięwzięcie swoim pa-
tronatem, przewodniczący Rady Gminy 
Górno Grzegorz Skiba, przedstawiciel 

Górno najlepsze !

Wydawnictwa Nowa Era Jacek Małysa, 
przedstawiciel Świętokrzyskiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli Krzysz-
tof Łysak, radny i sołtys Stanisław Ce-
dro, przewodnicząca Rady Rodziców 
Joanna Kwiatek oraz dyrektorzy ze 
szkół z terenu gminy, nauczyciele, którzy 
przygotowywali swoich podopiecznych 
do konkursu oraz nauczyciele i licznie 
przybyli rodzice, i młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Jachowej. 

Uczestnicy finału odpowiadali na py-
tania z dziedzin takich jak: historia, sztu-
ka i zabytki, tradycje i kultura ludowa, 
legendy, geografia, muzyka, literatura, 
sport, ze szczególnym uwzględnieniem 
związku z regionem świętokrzyskim.

Wszystkie zadania, opracowane w po-
staci prezentacji, wyświetlane były na 

ekranie, tak że mogli je widzieć nie tylko 
zainteresowani finaliści, ale i publiczność 
oraz zaproszeni, dostojni goście.

Punkty, które w rozgrywce finałowej, 
nie były najważniejsze, stanowiły czeko-
ladowe smakołyki. Konkurs wygrywał 
zespół, któremu udało się zebrać ich jak 
najwięcej. 

Przerywnikami w czasie finału były 
pokazy szermierki w wykonaniu grupy 
rekonstrukcyjnej, a także prezentacje naj-
bardziej znanych piosenek w wykonaniu 
uczniów klasy IV SP z Woli Jachowej.

Zmagania konkursowe trwały blisko 
dwie godziny. Do końca nie było wiado-
mo, kto wygra. Po wspólnym przelicze-
niu czekoladowych jajeczek, okazało się, 
że trzecie miejsce zajęła Szkoła z Kraj-
na (Aleksandra Kuroś i Kamil Satro, 
przygotowani przez Andrzeja Michal-
skiego), drugie gospodarze – Wola Ja-
chowa (Gabriela Krzysiek i Piotr Ksel, 
przygotowani przez Roberta Piotrow-
skiego). II edycję konkursu wygrała 
Szkoła Podstawowa w Górnie (Alek-
sandra Grzegolec i Natalia Bandrow-
ska, przygotowane przez Magdalenę 
Pobochę i Joannę Kobiec).

Zwycięzcy otrzymali gry „Quiz 
o Polsce”, koszulki z programu „Ko-
cham Cię, Polsko” książki i inne drob-
ne gadżety. Pozostali uczestnicy i opie-
kunowie otrzymali również atrakcyjne 
upominki i pamiątki.

Upominki i nagrody ufundowane 
zostały przez sponsorów, którymi byli: 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak, 
Wydawnictwo „Nowa Era”, firma Roch-
star, która jest producentem programu 
„Kocham Cię, Polsko”. Poczęstunek 
zorganizowany był dzięki pomocy pra-
cowników kuchni oraz życzliwych ro-
dziców.

Impreza była bardzo udana. Już wia-
domo, że w przyszłym roku, w nieco 
zmienionej formule, odbędzie się kolej-
na edycja konkursu. (R.P.)

W Szkole Podstawowej w Woli Jachowej, 19 maja br., miał miejsce finał II 
Gminnego Konkursu Wiedzy o Polsce „Polska – moja ojczyzna”. Celem konkur-
su jest rozwijanie i pogłębianie uczuć patriotycznych wśród uczniów szkół podsta-
wowych z terenu gminy Górno, a także popularyzacja wiedzy o Polsce, propago-
wanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego. W tym roku większy nacisk 
położono na wiedzę związaną z regionem świętokrzyskim. Niezwykle ważnymi 
celami były również integracja młodzieży z terenu naszej gminy, współzawodnic-
two szkół, ale również prezentacja sposobu, jak pożytecznie można spędzić czas.

Najlepsze w konkursie zespoły uczniów z Krajna, Górna i Woli Jachowej.

Pojedynek wójta z sarmatą wzbudził niemałe emocje.
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Spotkanie skarbników z dziewięciu gmin

Cel: usprawnienie zarządzania

W nocy, z niedzieli na poniedzia-
łek, 22 maja 2011 r., odeszła z naszej 
społeczności Otolia Białogońska - wie-
loletni, emerytowany kierownik Szko-
ły Podstawowej w Górnie. 

Pożegnanie  
Pani Otolii  

Białogońskiej

Oto przykłady:
- nieznani (jak na razie) sprawcy 

zniszczyli w Cedzynie tablicę informacji 
turystycznej,

- wandale powybijali szyby w konte-
nerach - sztaniach przy boisku sportowym 
w Górnie,

- bezmyślni chuligani zniszczyli przę-
sło ogrodzeniowe przy niedawno wybudo-
wanym boisku „Orlik” w Radlinie, oraz 
skrzynkę elektryczną zasilającą oświetlnie,

- systematycznie są niszczone (prze-
wracane) znaki drogowe w gminie. Wan-
dale nie oszczędzają także przystanków 
autobusowych,

Uwaga, wandale !

Gmina Górno, jako jedna z 14 gmin 
województwa świętokrzyskiego, została 
zakwalifikowana do realizacji projektu: 
„Przygotowanie jednostek samorządu tery-
torialnego do stosowania Wspólnej Metody 
Oceny (CAF) w procesie mierzenia poten-
cjału i dokonań poprzez szkolenia pracow-
ników i pomoc doradczą”, realizowanego 
w ramach priorytetu V. „Dobre zarządzanie” 
Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału ad-
ministracji samorządowej”, Poddziałania 
5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowa-
nia administracji samorządowej”.

Szansa dla gminy

Ostatnio nasiliły się akty wandalizmu na terenie gminy. Skutkuje to znisz-
czeniem lub uszkodzeniem urządzeń i obiektów, które spełniają ważną rolę m.in.  
w systemie informacyjnym gminy. 

- skradziono bramki metalowe z bo-
iska w Krainie.

Te wszystkie zniszczenia i kradzie-
że trzeba naprawić lub uzupełnić, co po-
ciąga za sobą niemałe koszty z budżetu 
gminy. Te pieniądze można by wykorzy-
stać w bardziej racjonalny sposób, np. na 
pomoc biednym czy dożywianie dzieci 
w szkołach.

Wójt gminy zwraca się z apelem do 
mieszkańców o przeciwdziałanie aktom 
wandalizmu, o zwracanie uwagi społecznym 
szkodnikom. Jeśli to konieczne, można także 
prosić o pomoc policję. Twórzmy atmosferę 
ochrony wspólnego mienia !

Uczestnictwo w w/o projekcie daje 
możliwość udziału w konkursie zapla-
nowanym na IV kwartał 2011 roku przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Korzyści, płynące z udziału 
w planowanym konkursie, to możliwość 
doskonalenia słabych stron urzędu wyka-
zanych w sprawozdaniu z wyników prze-
prowadzonej samooceny oraz możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie projek-
tów w ramach konkursu o łącznej alokacji 
w wysokości 50 milionów złotych.

Rozbudowa infrastruktury 
informatycznej

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, w Urzędzie Gminy w  Górnie spo-
tkali się przedstawiciele UM oraz skarbnicy gmin: Górno, Masłów, Strawczyn, 
Piekoszów, Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce, Pierzchnica oraz  Raków. Podpisano 
umowy w sprawie projektu e-Świętokrzyskie – na modernizację oraz rozbudo-
wę infrastruktury informatycznej gmin.

Modernizacja i rozbu-
dowa sieci informatycz-
nej LAN, w ww. jednostkach 
samorządu terytorialnego, 
nastąpi do końca sierpnia 
br. Realizacja tego przedsię-
wzięcia zapewni lepszą łącz-
ność elektroniczną między 
gminami i Urzędem Mar-
szałkowskim.

W spotkaniu skarbni-
ków uczestniczyli wójto-
wie: gminy Górno - Prze-
mysław Łysak oraz gm. 
Miedziana Góra - Maciej 
Lubecki.                  (J.K.)Uczestnicy spotkania w Urzędzie Gminy w Górnie.

P a n i 
Otolia uro-
dziła się 6 
lipca 1924 
roku w Woli 
Szczygieł-
kowej, koło 
Bodzenty-
na. Dzieciń-
stwo spędzi-
ła w domu 
rodzinnym. 
Na uwagę 
z a s ł u g u j e 
fakt, że 4 lata szkoły podstawowej ukoń-
czyła w Woli, zaś pozostałe 3 w Bodzen-
tynie, pokonując dystans 7 kilometrów 
w jedną stronę na piechotę przez las. 
Tam też ukończyła Liceum Pedagogicz-
ne, a naukę kontynuowała w Kielcach 
w Studium Nauczycielskim o kierunku 
geografia. 

Jak wspomina córka, Anna Biało-
gońska, pani Otolia żyła życiem swoich 
uczniów i całe swoje życie poświęciła 
Szkole Podstawowej w Górnie.

Była prawdziwym społecznikiem 
i wspaniałą altruistką. Jak czytała pani 
Elżbieta Piotrowska, w mowie poże-
gnalnej, w imieniu grona pedagogicz-
nego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Górnie w dniu pogrzebu, w środę 25 
maja 2011 roku, „Pani Otolia całe swo-
je zawodowe życie, bogatą działalność 
społeczną, związała z Górnem, a swoją 
energię poświęciła tej miejscowości i jej 
mieszkańcom. Dała się poznać jako nie-
strudzony krzewiciel oświaty i kultury 
w całej gminie. Była przy tym wycho-
wawcą wielu pokoleń uczniów, wspania-
łym pedagogiem”.

W naszej pamięci pozostanie na za-
wsze jako kierownik placówki oświatowej 
w Górnie, gdyż to za jej kadencji podjęto 
decyzję o wybudowaniu nowej szkoły.

Za zasługi dla oświaty otrzymała 
najwyższe odznaczenie Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.

Za jej trud i wysiłek włożony nie tylko 
w budowę szkoły, ale także w proces wy-
chowania wielu pokoleń młodych obywa-
teli wsi, mieszkańcy Górna są niezwykle 
wdzięczni śp. Pani Otolii Białogońskiej 
i zawsze okazywali jej swój szacunek. 

Marzena Chajska
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Na szczęście, nie wszędzie mróz doko-
nał takiego spustoszenia. W Świętokrzy-
skiem był dość łaskawy dla plantatorów. 
Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 
Ryszard Ciźla tak ocenia tegoroczne 
warunki uprawy: - Zima i majowe przy-
mrozki dokuczyły truskawkom. Niektóre 
odmiany wymarzły i wyglądało na to, że 
plony będą słabe. Ale rośliny, przy panu-
jącej ostatnio słonecznej pogodzie, pora-
dziły sobie. Pięknie rosną, owoce mają 
dorodne i ładnie wybarwione. Zapowia-
dają się dobre plony.

Jest lepiej niż zapowiadano

Piąte i szóste w gminie

Kontynuacja akcji „Kochaj Życie”

Ruszył skup truskawek
dokończenie ze str. 1

Sprawdziliśmy to w naszej gminie: soł-
tys Woli Jachowej Stanisław Cedro upra-
wia truskawki na powierzchni 1 hektara. 
– Zapowiadają się dobre zbiory – mówił 
reporterowi „Gołoborza”. Gdyby jeszcze 
poszły deszcze, bo jest dość sucho, rolnicy 
byliby zadowoleni. U nas ruszył już skup 
tych owoców, za łubiankę płacono 7 zło-
tych, co jest przyzwoitą ceną.

Odwiedziliśmy także - 9 czerwca 
- plantację sołtys Marzeny Jamrożek 
z Krajna Drugiego. Truskawki uprawia na 
niewielkim areale - 10 arów - ale prowadzi 

także skup tych owoców dla prywatnego 
odbiorcy. Zdaniem p. Marzeny, plony są 
przyzwoite, truskawka („elisanta”) jest do-
rodna, ładnie wybarwiona. – Przydałby się 
deszcz - powiedziała - bo zaczynają usy-
chać krzaki. Na szczęście niebo się chmu-
rzy i jest nadzieja na opady.

Pani Marzena za łubiankę płaciła tego 
dnia 7 złotych. - Jeśli ta cena się utrzyma 
– mówiła – rolnicy powinni być usatys-
fakcjonowani.

Zbiory trwają, na wsiach uruchomio-
no wiele punktów skupu. Teraz wszystko 
zależy od pogody: potrzebny jest deszcz 
a także słońce. Jeśli aura będzie sprzyjać, 
truskawkowy rok 2011 okaże się dla plan-
tatorów łaskawy. (J.)

KGW także w Leszczynach !
Panie w naszej gminie są bardzo 

aktywne, oto w Leszczynach powstało 
ostatnio kolejne, już szóste w gminie, 
Koło Gospodyń Wiejskich. Inicjator-
ką jego założenia była Ilona Osełka 
oraz poetka ludowa Halina Kaleta.

Pierwsze spotkanie organizacyjne 
odbyło się 14 kwietnia br. w domu p. Ilo-
ny. Akces do koła zgłosiło 11 pań z Lesz-
czyn, które pragną działać społecznie 
i wspólnie rozwijać swoje osobowości. 
Na czele koła stanęła Ilona Osełka, nową 

Powstają nowe Koła  
Gospodyń Wiejskich

Z końcem marca 17 pań z Krajna postanowiło spotkać się na zebraniu zało-
życielskim Koła Gospodyń Wiejskich, by móc bardziej aktywnie działać na rzecz 
rozwoju swojej miejscowości. Wybrano zarząd koła, w którym rolę przewodni-
czącej powierzono inicjatorce przedsięwzięcia Marzenie Jamrożek – radnej i za-
razem sołtys Krajna. Na zastępcę wybrano Magdalenę Skowron, sekretarzem 
została Anna Siarek natomiast na skarbnika koła zaproponowano Zofię Szlufik.

O fakcie zrzeszenia się poinformo-
wano Joannę Karwacką – pracownika 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, a następnie początkiem 
kwietnia zorganizowano kolejne już 
spotkanie – oficjalne, na które oprócz 
Joanny zaproszono władze gminy – wój-
ta Przemysława Łysaka, jego zastępcę  
Pawła Marwiciego oraz przewodniczą-
cego Rady Gminy Grzegorza Skibę. Na 
spotkaniu obecny był również Stanisław 
Golmento członek zarządu wojewódz-
kiego ŚZRK i OR w Kielcach.

Omówiono najważniejsze sprawy 
związane z zakresem działania jak i pod-
stawowymi celami nowo założonego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Urzędowo 
– uchwałą zatwierdzono skład Zarządu 
koła i powołano Komisję Rewizyjną 
w osobach: Wiesława Mańkus, Anna 
Susło i Jolanta Jamrożek. Z czynności 
tych spisano protokół, by ten dostarczyć 
do Świętokrzyskiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Kiel-
cach celem oficjalnej rejestracji.

Warto nadmienić, iż KGW z Krajna 
to już piąte koło działające na terenie 
gminy Górno. Cieszymy się, że panie 
znajdują czas by spotykać się, nawiązy-
wać przyjaźnie i wspólnie pracować na 
rzecz rozwoju swoich Małych Ojczyzn.

(J. S)

organizację zarejestrowano w Zarządzie 
Regionalnym Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Kielcach.

Niedawno doszło do spotkania z wój-
tem gminy Przemysławem Łysakiem 
oraz przewodniczącym Rady Gminy 
Grzegorzem Skibą, na którym omówio-
no wzajemną współpracę i pomoc gminy. 
Panie zadeklarowały chęć skorzystania 
z unijnych możliwości i zorganizowania 
np. kursu języka angielskiego, aerobicu 
czy spotkań środowiskowych z ludźmi 
niecodziennymi, piszącymi wiersze, jak 
Halina Kaleta, czy uprawiającymi inne, 
twórcze hobby. Panie założyły np. kaba-
ret „Są gorsi”, który wystąpi przed pu-
blicznością już 3 lipca br. podczas otwar-
cia nowej świetlicy OSP w Leszczynach. 
W tejże świetlicy nowe KGW liczy na 
pomieszczenie, w którym mieszkanki 
sołectwa mogłyby się spotykać, by pro-
wadzić swoją działalność. Dotychczas 
korzystały z gościny miejscowej szkoły, 
teraz pragną mieć własne pomieszcze-
nie. Podobno wójt obiecał ziścić to ma-
rzenie.                                            (J.)

Obecna kampania profilaktyczna, 
kierowana do mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego, poruszać będzie rów-
nolegle problem raka piersi, nowotworu 
szyjki macicy oraz raka prostaty.

Organizatorami wiodącymi akcji są: 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
– Koruba oraz wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

Zaproszenie na spotkanie
Akcja „Kochaj Życie”, zainicjowana 3 lata temu przez wojewodę święto-

krzyskiego Bożentynę Pałkę – Korubę, dotycząca problemu raka piersi i no-
wotworu szyjki macicy, odniosła sukces.  Jednakże w obliczu słabych statystyk 
naszego regionu w tym obszarze zdecydowano się ją wskrzesić i powrócić do 
idei promocji profilaktyki oraz poszerzyć jej oddziaływanie.

Informujemy, że Akcja „Kochaj Ży-
cie” będzie prowadzona także na terenie 
naszej gminy: 28 czerwca, o godz. 17.00, 
w świetlicy OSP w Górnie odbędzie się 
spotkanie informacyjne z udziałem orga-
nizatorów. Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych.
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Lato za pasem, czy w nowym sezonie będzie można ko-
rzystać z uroków cedzyńskiego zalewu ? Czy turyści i spra-
gnieni wypoczynku na  łonie natury będą mieli zapewnione 
warunki relaksu i rekreacji nad wodną? 

Te pytania powtarzają się co roku i co roku trudno na nie 
odpowiedzieć. W tym sezonie sytuacja jest o tyle trudniejsza, że 
zalew jest w remoncie i - mimo zapowiedzi jego administratora: 
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej – 
nie jest znany termin napełnienia zbiornika wodą.

24 maja br. w Urzędzie Gminy Górno odbyło się spotkanie 
wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem brzegu za-
lewu: przedstawicieli samorządów w Górnie, Masłowie i Kiel-
cach, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, ho-
teli i ośrodków wypoczynkowych, WOPR, Klubu Morskiego 
HORN, policji i OSP w Górnie. Niestety i tym razem nie doszło 
do konkretnych ustaleń. W tej sytuacji wójt naszej gminy Prze-
mysław Łysak zaproponował powołanie Związku Gmin (Gór-
no, Masłów i Kielce), który zająłby się przygotowaniem zalewu 
do nowego sezonu. Kilka dni po tym wydarzeniu doszło do spo-
tkania radców prawnych urzędów gmin w Górnie i Masłowie, 
którzy mają przygotować statut tego związku. 

Intencją wójta naszej gminy jest, by - po zachodniej stronie 
zalewu - uruchomić od 1 lipca miejsce do kąpieli z ochroną ra-
towniczą.                                                                    (Kos.)

Czy powstanie kąpielisko w Cedzynie ?

Sezon letni coraz bliżej

Wójt Gminy Górno 
oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Leszczynach 
serdecznie zapraszają do udziału 

w Festynie Rodzinnym 
z okazji uroczystych obchodów 80 – lecia OSP,

połączonych z poświęceniem  
nowo wybudowanej strażnicy.

 3 lipca 2011r., 
plac przy Szkole Podstawowej w Leszczynach

W programie przewidziano:
Część oficjalna:
13.30 – Uroczysta msza św. na placu szkolnym,
14.30 – wręczenie odznaczeń, defilada pododdzia-
łów, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęcenie 
remizy.
15.30 – Część artystyczna:
• Gry, zabawy, konkursy,
• Rozstrzygnięcie konkursu „Na najlepszą zalewajkę”.
Występy: 
• Śląskiego Zespołu Biesiadnego „Wesoły Masorz”,
• Zespołów ludowych: „Górnianecki” i „Bęczkowianie”,
• Kół Gospodyń Wiejskich z Leszczyn i Woli Jachowej.
19.00 – Zabawa taneczna do godziny 22.00 przy 
muzyce zespołów: Red One i Oxygen

Zawiadamiamy także, 
iż w dniach 2 – 3 lipca, 
w ustawionym na placu 
szkolnym w Leszczynach 
cytomammobusie, w ra-
mach konkursu „Zdrowa 
Gmina”, panie będą mia-
ły możliwość wykonania 
badań cytologicznych  
i mammograficznych.

Przystępując również do akcji „Krew Darem Życia – 
Najofiarniejsi w Regionie” – informujemy, iż w trakcie 
trwania festynu, w budynku Szkoły Podstawowej, zor-
ganizowany będzie punkt pobierania krwi oraz stano-
wisko do rejestracji dawców szpiku kostnego.

Poseł Marzena  
Okła – Drewnowicz

Przewodnicząca Rady  
Wojewódzkiej Koła Gospodyń 

Wiejskich w Kielcach

Poseł Mirosław Pawlak

Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Kielcach

Patronat honorowy obejmują:


