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Światowa inauguracja w Górnie

I Gminny Konkurs Piosenki o Tematyce Przyrodniczej

Promują region świętokrzyski

Pierwszy na świecie mecz traktorami 
rozegrano na łące w centrum Górna.

Tego jeszcze nigdzie na świecie nie 
było. A zdarzyło się po raz pierwszy 
w Górnie – 10 maja 2012 r. Na spe-
cjalnie przygotowanej łące rozegrano 
tutaj mecz piłkarski... traktorami.

Potężne maszyny, w roli piłkarzy, sza-
lały na murawie w centrum gminy Górno. 
Organizatorem tego niezwykłego przed-
sięwzięcia byłą ekipa programu Agroma-
china z TVN. W roli piłkarzy wystąpiły 
potężne maszyny rolnicze. Zamiast bra-
mek ustawiono olbrzymie bele słomy, 
mecz rozegrali zawodnicy z dwóch dru-
żyn traktorowych firm - CASE IH kontra 
STEYR. 

Mecz piłkarski… 
traktorami 

Uczestnicy rajdu na dziedzińcu, przed hotelem „Biały Kruk” 
w Górnie, pierwszy z lewej: przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Skiba.

Z nową, bardzo interesującą inicjatywą turystyczno - 
promocyjną wystąpiła Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego, wspierana przez Wyższą 
Szkołę Handlową w Kielcach. Jest to cykl imprez rekreacyj-
nych pod wspólnym tytułem: „Swoim przykładem promuje-
my region świętokrzyski”.

Impreza ta zainaugurowała pierwszy sezon rowerowy na „Ro-
dzinnych trasach rowerowych Gór Świętokrzyskich”. Miło nam 
poinformować, że początek cyklu miał miejsce 20 kwietnia br. 
w Górnie – rajd rozpoczął się przed Zajazdem „Biały Kruk”, skąd 
na trasę wyruszyło kilkadziesiąt osób.

Pierwszy rodzinny rajd 
rowerowy wyruszył z Górna

Przedszkolaki w tańcu zbiorowym.

„Piosenka jest dobra na wszystko”
20 kwietnia br., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Cedzynie, odbył 

się I Gminny Konkurs Piosenki o Tematyce Przyrodniczej „ Piosenka jest dobra 
na wszystko” zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny. Konkurs 
otworzyła dyrektor zespołu – Ewa Krajcarz, witając jego uczestników oraz go-
ści, m.in. wójta gminy Przemysława Łysaka.

Na początek gospodarze  zaprezento-
wali  taniec, którym wytańczyli II miej-
sce na Festiwalu Tańca Przedszkolaków 

w Pacanowie. W zmaganiach konkurso-
wych wzięło udział 20 duetów w 2 kate-
goriach wiekowych.
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Rywalizacja była niezwykła, niełatwo 
było grać piłką o średnicy dwóch metrów 
( koszt: 5 tys. zł), zamówionej specjalnie 
na ten mecz. 

- Dzień przed meczem nie spałem całą 
noc, miałem ogromny stres, zastanawia-
łem się jak to wszystko się uda – mówił 
producent programu i jeden z prowadzą-
cych Agromachinę, Michał Łukasiewicz 
– Rozegraliśmy mecz w piłkę traktoro-
wą. Zrobiliśmy coś unikalnego w skali 
Polski, Europy czy świata.

Współorganizatorem meczu oraz wy-
stawy traktorów był miejscowy przed-
siębiorca Marian Kisiel.

Dodajmy, że to niezwykle wydarze-
nie, to świetna promocja naszej gminy: 
mecz zostanie pokazany w TVN. (J.)

VIII Gminny Konkurs Ortograficzny

Do konkursu przystąpiły dwuosobo-
we zespoły ze wszystkich szkół podsta-
wowych z terenu gminy Górno. Byli to 
najlepsi uczniowie wyłonieni w etapach 
szkolnych. 

Tytuł Szkolnego Mistrza Ortogra-
fii zdobyła grupa ze SP im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach, czyli Patrycja Ozga 
i Zuzanna Rubak, które przygotowywała 
p. Teresa Ozga.

Tytuł wicemistrza ortografii otrzy-
mały Marta Matuszewska i Katarzyna 
Zemsta ze SP im. Piotra Ściegiennego 
w Bęczkowie. Nauczycielką dziewczynek 
jest p. Katarzyna Tarwacka.

III miejsce zajęli uczniowie ze SP im. 
Stefana Żeromskiego w Cedzynie – Bar-
tosz Dziedzic i Zuzanna Kaczmarczyk, 
przygotowywane przez p. Małgorzatę 
Zając.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upomin-
ki – kubeczki z nadrukiem logo konkursu, 
a laureaci dodatkowo nagrody książkowe.

Organizatorzy otrzymali dofinansowa-
nie ze środków Urzędu Gminy. Przybył 
także wicewójt – Paweł Marwicki oraz 
kustosz  Filii Biblioteki Gminnej w Radli-
nie – Jolanta Krzysiek.   

(M. Ś.)

Wśród 3-4-latków I miejsce zajęły 
przedszkolaki z Woli Jachowej, II miej-
sce Cedzyna, III miejsce Leszczyny. 
Wśród 5-6-latków I - Górno, II - Wola 
Jachowa, III - Skorzeszyce.

Bardzo wysoki poziom przygotowań 
do konkursu  i prezentacji oceniało pro-
fesjonalne jury w składzie: R. Tabiszew-
ski, J. Radziecki, E. Jeske i  E. Pade-
chowicz. 

Patrycja Ozga i Zuzanna Rubak  
ze Skorzeszyc – najlepsze !

W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie, 27 kwietnia 2012r., 
odbyła się VIII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Szkolny Mistrz 
Ortografii”. Różnorodne zadania, z wykorzystaniem nowych technik multime-
dialnych, wybrała z dostępnych materiałów ortograficznych p. Iwona Gałkie-
wicz – główny organizator imprezy.

I Gminny Konkurs Piosenki o Tematyce Przyrodniczej

„Piosenka jest dobra na wszystko”

Festiwal zgromadził sporą widownię, w środku - zaproszeni goście z wójtem Przemysławem Łysakiem.

Patronat nad imprezą objęli – wójt 
gminy Górno Przemysław Łysak-, 
Nadleśnictwo Daleszyce oraz Zarząd 
Okręgu LOP w Kielcach. Organizato-
rzy składają serdeczne podziękowania 
sponsorom: Nadleśnictwu Daleszyce, 
Zarządowi Okręgu LOP w Kielcach, 
Wydawnictwu Nowa Era, Anencji 
Reklamowej StudioNet Danuta Grze-
gorczyk, sklepom spożywczym w Ce-
dzynie: Wiesławy Stępień i Romana 
Stępnia oraz Radzie Rodziców. Dzię-

ki ich  ogromnemu wsparciu, wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki, a zwycię-
skie duety  również medale i puchary.

W trakcie przerwy na obrady jury, dzie-
ci skorzystały z poczęstunku, a następnie 
wszyscy goście mogli też obejrzeć cieka-
wą bajkę „Chytry kot” w wykonaniu Te-
atrzyku Uczniowskiego z Cedzyny.  Całą 
imprezę poprowadziła Beata Wolska – 
nauczycielka wychowania przedszkolne-
go. Przepiękne dekoracje były dziełem pań 
z przedszkola Kariny Pastuch, Moniki 
Kubiec, Małgorzaty Michty, Joanny Ce-
dro oraz Barbary Salwy  - plastyka.

Dzieciom stworzono świetne warunki 
nie tylko do pokazania swoich umiejętno-
ści, ale również do dobrej zabawy i inte-
gracji z rówieśnikami.
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Opracowanie projektowe na drogę wo-
jewódzką podzielono na dwa etapy, zloka-
lizowano zatoki autobusowe, linie przystan-
kowe, przejście dla pieszych oraz ustalono 
konstrukcję drogi. Dokumentację projekto-
wą, dotyczącą drogi powiatowej, podzielono 
na pięć etapów. Na drodze nie przewidziano 
budowy zatok autobusowych ze względu 
na konieczność wykupu gruntów, natomiast 
zaplanowano linie przystankowe.

Będą chodniki w Leszczynach i Bęczkowie
W Urzędzie Gminy w Górnie ostatnio odbyło się spotkanie w sprawie ostatecz-

nych ustaleń dotyczących projektu drogi wojewódzkiej nr 745 Dąbrowa – Masłów 
– Radlin oraz dróg powiatowych nr 319 T Bęczków – Krajno – Zagórze w miejsco-
wości Bęczków i 0318 T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne 
w miejscowości Leszczyny i Bęczków wykonywanych przez firmę LISPUS Marcin 
Dobek z Chełma.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gmi-
ny Górno Przemysław Łysak, kierownik 
referatu budownictwa, geodezji i rozwoju 
infrastruktury Barbara Wołczyk, Marcin 
Dobek - właściciel biura projektowego, 
Dariusz Skiba i Ryszard Mańkus – rad-
ni powiatowi, Dariusz Wróbel - zastępca 
dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, przedstawiciel Powiato-
wego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Sta-

Siła i atrakcyjność targów AGROT-
RAVEL leży nie tylko w ciekawej, kom-
pleksowej ofercie wystawców, lecz także 
w bogatym programie konferencji, warsz-
tatów i szkoleń. Wystawie towarzyszyła 
konferencja „Perspektywy rozwoju tury-
styki wiejskiej w Europie” oraz bogaty 
blok warsztatowy, na którym poruszone 
zostały między innymi zagadnienia doty-
czące instrumentów wsparcia finansowe-
go dla nowych i rozwijających się dzia-
łalności na wsi czy też o edukacyjnej roli 
gospodarstw agroturystycznych. 

Targi dodatkowo uatrakcyjnione zo-
stały przez konkursy: na najciekawsze 
stoisko oraz konkurs na najciekawszą pa-
miątkę agroturystyczną.

IV Międzynarodowe Targi Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystki zyskały w tym 

V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Skuteczna promocja gminy
IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRORTA-

VEL  odbyły się w Kielcach od 20 do 22 kwietnia 2012 r. To prawdziwa gratka dla 
wszystkich miłośników wypoczynku na łonie natury i wyjątkowa okazja zapre-
zentowania swojej oferty dla gmin oraz firm z branży turystycznej.

Czym są „Rodzinne trasy rowerowe 
w Górach Świętokrzyskich” ? To inno-
wacyjny produkt dla turystyki rowerowej, 
rodzinnej, który powstał w 2011 r. Obej-
muje on 16 tras rowerowych. Niezwykłość 
tego produktu polega na połączeniu kilku 
ważnych cech, m.in.: każda trasa jest pętlą 
– zaczyna się i kończy w tym samym miej-
scu, start/meta, to miejsce, w sąsiedztwie 
którego istnieje możliwość skorzystania 
z noclegu, czy restauracji. Wszystkie trasy 
oznakowane są w oryginalny sposób – na 
żółtym tle czarny rower oraz znak szlaku 

nisław Anioł sołtys i radny miejscowości 
Leszczyny, radny Tadeusz Kmieć i Jan 
Pedrycz sołtys sołectwa Bęczków.  

J.S.

Promują region świętokrzyski

Pierwszy rodzinny rajd rowerowy 
wyruszył z Górna

– tak by turysta nie pomylił szlaku z in-
nymi, istniejącymi szlakami rowerowymi. 
Wszystkie trasy cechuje niezwykła atrak-
cyjność turystyczna, trasy te pozwalają 
zdobywać szczyty Gór Świętokrzyskich, są 
one tak zaprojektowane, aby były dostępne 
dla każdej, przeciętnej rodziny. Trasy ro-
werowe posiadają system Android – GPS 
„śledzi” turystę na szlaku i pokazuje jego 
aktualną pozycję, dzięki czemu od razu wi-
doczna jest sytuacja, w której turysta np. 
zbacza ze szlaku.

W inauguracji imprezy, przed Zajaz-
dem „Biały Kruk”, uczestniczyli m.in.: 

wicemarszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Grzegorz Świercz, starosta kie-
lecki Zdzisław Wrzałka, prezes Targów 
Kielce Andrzej Mochoń, wielokrotny 
mistrz Polski w kolarstwie Zbigniew Pią-
tek oraz prezes Zarządu Radia Kielce Ja-
rosław Kusto, gospodarze naszej gminy: 
wójt Przemysław Łysak i przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Skiba – uczestni-
cy rajdu. Niewątpliwą atrakcją rajdu był 
udział w ognisku, połączony z pieczeniem 
kiełbasek, na wzgórzu widokowym, które 
zorganizowano pod koniec trasy.

Współorganizatorem rajdu był dyrek-
tor WSH w Kielcach, mieszkaniec Górna 
Osiedle - Janusz Rudnicki.

Inauguracja imprezy w naszej gminy, 
jak zapewniali uczestnicy rajdu, udała się 
znakomicie. (J.)

nisława Komorow-
skiego.

Gmina Górno 
promowała się na 
wspólnym stoisku 
Lokalnej Grupy 
Działania „Wo-
kół Łysej Góry”, 
na którym dostęp-
ne były materiały 
promocyjne, m.in. 
wydawnictwa, ga-
dżety: długopisy 
i breloczki. Rozda-
no także 50 płytek 
CD promujących 
gminę Górno.

Targi Agrotravel w Kielcach, KGW z Krajna, z prezes koła 
Marzeną Jamrozek oraz gospodarzami gminy Górno: wójtem 
Przemysławem Łysakiem oraz przewodniczącym Rady Gminy 
Grzegorzem Skibą.

W pobliskiej Karczmie furorę zro-
biły panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Krajnie, które przygotowały wiele 
smakołyków: różne rodzaje ciast, chleb 
ze smalcem i ogórkiem kiszonym, mięso 
peklowane na swojskim chlebie, zalewaj-
kę oraz nalewki z aronii i darniówkę.

Stoisko LGD odwiedzili gospodarze 
naszej gminy: wójt Przemysław Łysak 
oraz przewodniczący Rady Gminy Grze-
gorz Skiba. (J.)

roku wyjątkowy patronat honorowy – 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bro-

Uczestnicy spotkania debatują na temat 
nowego projektu.
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Zespół wokalny harcerzy reprezen-
towały uczennice klasy V: Kupis Anna, 
Kaleta Magdalena, Malecka Katarzy-
na. Dziewczęta przy akompaniamencie 
pana Grzegorza Kusztala zaśpiewały 
piosenki o ziemi świętokrzyskiej uka-
zując jej piękno i walory turystyczno-
krajoznawcze. Zuchy – Marysia Kró-
licka, Natalia Sulej i Dominik Zemsta 
w piosence „Bolą nogi” oraz wędrując 
„Świętokrzyskim szlakiem” dotarły 
do Chorągwianych (Wojewódzkich) 
Przeglądów Piosenki Harcerskiej, któ-
re odbyły się 24 marca 2012 roku. „Świę-
tokrzyscy tropiciele” oraz „Laskowe 
orzeszki” na wojewódzkich przeglądach 
zdobyły: wyróżnienia, pamiątkowe dy-
plomy, pluszowe maskotki, nominację 

Wystąpią na 39 Festiwalu Piosenki Harcerskiej

Tydzień Kultury Języka w Zespole Szkół w Krajnie

Sukcesy spod znaku lilijki
Harcerze i zuchy ze Szkoły Podstawowej z Bęczkowa, przygotowane pod 

kierunkiem druhny Małgorzaty Obara i druhny Jolanty Janyst, wzięły udział 
w Powiatowych Przeglądach Piosenki Harcerskiej w WDK w Kielcach.

do 39 Festiwalu Piosenki Harcerskiej 
oraz udziału w obozie „Gospodarze – 
Gościom”, Kielce 2012. Przeglądy arty-
styczne są podsumowaniem całorocznej 
pracy zespołów harcerskich i szkolnych.

Ponadto drużyny wzięły udział 
w Chorągwianym Konkursie Recyta-
torskim „Strofy o Ojczyźnie”, które od-
były się w Domu Środowisk Twórczych 
– Pałacyk T. Zielińskiego w Kielcach. 
Konkurs miał na celu propagowanie 
piękna poezji polskiej oraz upowszech-
nianie słowa i sztuki recytacji. Katarzy-
na Malecka zdobyła III miejsce, zaś 
– Magdalena Kaleta – wyróżnienie. 
Zuchów reprezentowali: Natalia Sulej 
i Kamil Zemsta. 

Małgorzata Obara, Jolanta Janyst

Ulubionymi sposobami samoreali-
zacji są inscenizacje przygotowywane 
przez uczniów. Scenki, oparte na tek-
stach gwarowych, cieszyły się tak du-
żym powodzeniem, że śmiało można być 
dumnym z młodych pokoleń . Między 
innymi w ciekawskie przekupki w scen-
ce „O żeniaczce” wcieliły się uczennice 
z klasy V. Publiczność obejrzała ponad-
to „Taniec czarownic” w wykonaniu 
uczennic z klasy II SP przygotowanych 
pod kierunkiem Haliny Bujnowskiej.

Całości przyglądali się zaproszeni 
goście - najstarsi mieszkańcy Krajna. 
Biblioteka Publiczna w Krajnie, repre-
zentowana przez Katarzynę Dziekań-
ską, już kolejny raz współuczestniczy 
w organizacji święta. Udało się namówić 
zaproszone panie na opowieści o czyn-
nościach, które odeszły w zapomnienie: 
Genowefa Kuroś, Cecylia Grzegor-
czyk, Maria Szlufik, Zofia Susło, Ma-
ria Januchta, Janina Barchan, Maria 
Klimek, Maria Czarnecka i Teresa 
Obara pokazały „miedlenie” w mie-
dlicy” i „pocieranie w cierlicy” oraz 
czesanie lnu. Była też możliwość nauki 
„darcia” pierza i produkcji masła w ory-
ginalnej maśnicy, zobaczyliśmy, jak „cy-
nić borsc”. Pokazano też trudną sztukę 
przędzenia wełny. Dzieci i młodzież 
żywo odpowiadały na zachętę podjęcia 
się tych dawnych gospodarskich zajęć. 
Próbowały także młócić cepem pod 
okiem Henryka Grzegorczyka i wypla-
tać koszyk, co pokazał Bolesław Anioł. 
Najstarsi mieszkańcy Krajna mówili 
gwarą i śpiewali przyśpiewki pod prze-
wodnictwem Katarzyny Dziekańskiej. 
Tradycją Tygodnia Kultury Języka jest 
powrót do minionych czasów, szacunek 
dla gwary i naszych korzeni. Ludowy 
charakter tej części imprezy podkreśla-
ła gra na akordeonie w wykonaniu pana 
Marcina Dziekańskiego.

Później powróciliśmy do części kon-
kursowej, gdzie wyrażaniu własnych 
emocji służyły inscenizacje oparte na 
tekstach lektur szkolnych - jak zawsze 
pełne zaangażowania i radości ze wspól-
nego występu. Wkrótce okazało się, że 
na nagrody zasłużyły zespoły prezentu-
jące „Zemstę” i „Kopciuszka na wesoło”. 
Na tym nie koniec. Grą na klarnecie za-
chwyciła uczennica klasy I gimnazjum. 
Talenty i prawdziwe pasje uczniowskie 
ukazały się zebranym także w pracach 

Wszyscy jesteśmy Polakami
Rokrocznie w Zespole Szkół w Krajnie organizowane są obchody święta 

ojczystej mowy. Obecny, jubileuszowy XX Tydzień Kultury Języka obfitował 
w różnorodne formy: od niecodziennych spotkań, przez konkursy po prezenta-
cje pasji i talentów. Jak zawsze służył też pogłębianiu więzi z przeszłością i star-
szymi pokoleniami.

przestrzennych przygotowywanych pod 
kierunkiem Edyty Gondek i Małgorza-
ty Pajdały. Wystawa zawierała praw-
dziwe okazy sztuki modelarskiej z za-
stosowaniem przeróżnych materiałów. 
W czasie imprezy młody uczeń z klasy  
II SP, przygotowany przez Jacka Ka-
mizelę, zaprezentował płynnie wiersz 
w języku angielskim. Widać, że pod-

czas imprezy znalazły wyraz wszystkie 
uczniowskie pasje i talenty.

Organizatorki imprezy Agnieszka 
Machocka oraz Małgorzata Mól po-
myślały nad doborem propozycji atrak-
cyjnych dla uczniów. Podczas Tygodnia 
gimnazjaliści i ich młodsi koledzy wzię-
li ponadto udział w konkursie ładnego 
pisania oraz konkursie ortograficznym. 
Wybraliśmy też najkulturalniejszą klasę 
tzn. taką, która dba o kulturę języka. 

Na koniec podziękowania za zaan-
gażowanie wyraziła wszystkim dyrektor 
Małgorzata Gębska – Lisowska będą-
ca jednocześnie przewodniczącą jury. 
Wręczyła zasłużone nagrody książkowe 
ufundowane przez Urząd Marszałkow-
ski w Kielcach oraz dyplomy. (M.M.)

Najstarsi mieszkańcy Krajna mówili gwarą i śpiewali przyśpiewki pod przewodnic-
twem Katarzyny Dziekańskiej.
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Konkurs „Dla Ziemi, dla siebie”

Znani w gminie

Festiwal Pieśni Wielkopostnych w Daleszycach
„Przyroda zachętą do zdrowego 

trybu życia”, to tytuł kolejnego kon-
kursu ekologicznego, zorganizowane-
go przez Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach, tym razem w ramach VII edycji 
programu edukacji ekologicznej „Dla 
Ziemi, dla siebie”, w którym udział 
wzięły szkoły podstawowe oraz gim-
nazja z powiatu.

W ramach tego konkursu, jego 
uczestnicy: omawiali występujące na te-
renie gmin formy ochrony przyrody, stan 
zalesienia, zastanawiali się w jaki sposób 
można wykorzystać walory przyrodni-
cze do promocji zdrowego stylu życia. 
Dokumentowali także: ścieżki piesze 
i rowerowe, konne, edukacyjne oraz 
inne ciekawe miejsca. Młodzież opisy-
wała również poczynania swoich gmin 
na rzecz tzw. zielonej turystyki.

Miło nam poinformować, że w tej ry-
walizacji, klasa VI Szkoły Podstawowej 
w Cedzynie zajęła III miejsce i otrzyma-
ła w Starostwie, na podsumowaniu kon-
kursu, cenne nagrody rzeczowe.

Przy okazji informujemy, że rozstrzy-
gnięty został etap powiatowy wojewódz-
kiego konkursu plastycznego „Hałas – 
nasz wróg”, na który wpłynęło 158 prac. 
W grupie wiekowej: 10 – 12 lat, II miej-
sce zajęła Agata Budzisz ze Szkoły Pod-
stawowej w Leszczynach, zaś w grupie: 
13 – 15 lat: I miejsce  przypadło Monice 
Szlufik z Gimnazjum w Krajnie. Gra-
tulujemy !

Górno  
w czołówce !

Miło nam poinformować, iż w kate-
gorii zespoły ludowe Zespół Śpiewaczy 
„Górnianecki” z Górna zajął II miej-
sce, tuż za laureatem festiwalu Zespołem 
Pieśni i Tańca „Sorbin” z Bliżyna. Na III 
miejscu uplasował się Zespół Ludowy 
„Dalmarjanki” z Daleszyc. 

II miejsce „Górnianecek”
W kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Daleszycach od-

był się Festiwal Pieśni Wielkopostnych, w którym wzięło udział 12 zespołów, 
w tym „Górnianecki” z naszej gminy. Zespoły zostały wyłonione z terenu woj. 
świętokrzyskiego podczas eliminacji rejonowych, które odbyły się w Pińczowie 
i Stąporkowie.

Laureaci festiwalu zostali nagrodzeni 
premiami pieniężnymi, otrzymali także 
okolicznościowe dyplomy. Warto pod-
kreślić, że jest to kolejne wyróżnienie 
naszego zespołu na terenie regionu świę-
tokrzyskiego. 

Gratulujemy ! (J.)

Funkcję dyrektorki sprawuje od 2003 
roku. Kierując działalnością Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Cedzynie, 
w sposób rzetelny i sumienny wypełnia 
obowiązki dyrektorki placówki oświa-
towej. Ściśle współpracuje z organami 
placówki, wieloma instytucjami wspiera-
jącymi, środowiskiem lokalnym. Jest po-
mysłodawcą wielu imprez o charakterze 
lokalnym – Festiwal Piosenki Turystycz-
nej, festyny szkolno - rodzinne i inne. 

Jest autorką nowatorskiego progra-
mu nauczania techniki w szkole pod-
stawowej. Zdobyła certyfikat i statuetkę 
„Innowacyjnego Nauczyciela”. Posiada 
ponadto certyfikat „Edukatora WDN”, 
„Nauczyciela XXI wieku”. Jako „Szkol-
ny Menager Projektów” wielokrotnie, 
z powodzeniem, aplikuje o środki unijne, 

Ewa Krajcarz  
– nauczycielka XXI wieku

Ewa Krajcarz mieszka w Cedzynie, jest mężatką, ma dwoje dorosłych dzie-
ci. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Nauczycielka 
dyplomowana z trzydziestoletnim stażem pracy, członkini Klubu Twórczych 
Dyrektorów Szkół Podstawowych.

efektywnej pracy dydaktyczno - wycho-
wawczej. W efekcie jej starań szkoła 
została rozbudowana i doposażona w no-
woczesny sprzęt multimedialny oraz po-
siada bogatą bazę sprzętu sportowego. 

W sposób szczególny zabiega o bo-
gatą ofertę zajęć edukacyjnych, różno-
rodność zajęć pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych. Dba o jak najlepszy wizerunek 
szkoły. W sposób właściwy realizuje 
zadania związane z powierzonym stano-
wiskiem. Ciągle doskonali swój warsztat 
pracy. Za całokształt pracy dydaktyczno 
– wychowawczej została odznaczona 
„Srebrnym Krzyżem Zasługi” oraz Złotą 
Odznaką ZNP.

dzięki czemu wzbogaca szkołę w nie-
zbędne pomoce dydaktyczne służące 
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W ramach działalności statutowej orga-
nizujemy: konkursy, biesiady, szeroko znane 
nie tylko w kręgach regionalistów SPOTKA-
NIA PIEROGOWE, imprezy okolicznościo-
we dla mieszkańców Bęczkowa i okolicz-
nych wsi. Naszą działalność prowadzimy 
przy wsparciu i w atmosferze akceptacji 
ze strony gminnych władz samorządowych.. 
Zapraszamy do współpracy dyrektorów i na-
uczycieli szkół, księży, bibliotekarzy, koła 
gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, miej-
scowych artystów, którzy parają się rzeźbą, 
wycinankarstwem, haftem, wykonywaniem 
kwiatów i ozdób z bibułki i innych mate-
riałów. Gościmy poetów i pisarzy. Cenimy 
współpracę z p. Jerzym Kosowskim, redak-
torem samorządowego „Gołoborza”. Współ-
pracujemy ze stowarzyszeniami pozarzą-
dowymi oraz przedstawicielami środowisk 
twórczych z terenu Kielc i woj. świętokrzy-
skiego. Wiele naszych działań kierujemy 
do dzieci i młodzieży szkolnej, głównie 
w zakresie zadań dotyczących OCHRONY 
PAMIĄTEK PRZESZŁOŚCI. Ochrona pa-
miątek przeszłości, ocalenie od zapomnie-
nia tradycji, zwyczajów, obrzędów z terenu 
gminy stały się dominującym celem dzia-
łalności statutowej naszego Towarzystwa. 
Ochrona pamiątek przeszłości – taki cel mi 
przyświecał, kiedy kilka lat wstecz przystę-
powałam do pracy nad książką „KRZYŻE, 
KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE 
GMINA GÓRNO”, która ukazała się we 
wrześniu mijającego roku..

Wydanie książki było możliwe dzięki 
uzyskaniu dotacji w formie wsparcia re-
alizacji zadania publicznego KULTURA, 
SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO przez 
Urząd Gminy w Górnie. Pozostała część 
kosztów wydania książki. /46,43 %/ pocho-
dzi od sponsorów bogatych i mniej bogatych 
oraz ze składek członkowskich. Lista insty-
tucji i osób prywatnych, które wsparły finan-
sowo wydanie tej książki, wśród nich Urząd 
Gminy w Górnie, Kopalnie Odkrywkowe 
Surowców Drogowych w Kielcach oraz Wo-
dociągi Kieleckie, opublikowana jest na str.3 
wspomnianej książki

Pisanie i wydanie książki to niezwykle 
żmudna i trudna praca. Nie wszystko umia-
łam zrobić sama. Dlatego jestem bardzo 
wdzięczna i dziękuję mojej synowej, Mał-
gosi Juchnowskiej, za nieocenioną pomoc 
w tworzeniu szaty graficznej książki i pracę 
redakcyjną. Pragnę złożyć podziękowanie p. 
Annie Błachuckiej – poetce, członkini Za-
rządu Oddziału Świętokrzyskiego Związku 

16 lat Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa 

Pozytywnie „zakręceni”
W 1996 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane Towarzystwo 

Przyjaciół Bęczkowa. Inicjatorem jego założenia był prof. Czesław Erber oraz grupa 
energicznych, nieco „zakręconych”, chętnych do działania osób z Bęczkowa. Korzyści 
z założenia tego stowarzyszenia było i jest wiele, ale myślę, że najważniejszy jest fakt, że 
jego członkowie, służąc rozsławianiu imienia naszej gminy – gminy Górno, mogą dzie-
lić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz realizować swoje 
pasje. Szczycimy się tym, że nasza działalność znana jest także poza terenem gminy.

Literatów Polskich, ks. Henrykowi Węgrzy-
nowi – proboszczowi parafii Skorzeszyce 
oraz p. Janowi Jadachowi – pracownikowi 
naukowemu Uniwersytetu im. Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach za zamieszczo-
ne w książce słowa oceniające moją pracę; 
moim konfraterkom z Towarzystwa Przyja-
ciół Bęczkowa: Uli Kamińskiej – za resume 
do książki, a Ewie Siudajewskiej – za pro-
fesjonalną współpracę w zakresie gwary; p. 
Patrycji Kupis, nauczycielce Zespołu Szkół 
w Bęczkowie – za przetłumaczenie wraz 
z grupą ucz-niów wybranych rozdziałów 
książki na język angielski, a p. Elżbiecie 
Kasperek, dyr. Zespołu Szkół w Bęczkowie 
– za tłumaczenie wybranego tekstu na język 
niemiecki. 

W celu jak najszerszej promocji książ-
ki zwróciłam się z prośbą o współpracę do 
dyrektorów szkół, pracowników bibliotek 
publicznych i zespołów ludowych z terenu 
gminy Górno. Promocja książki realizowa-
na była w formie spotkań autorskich, któ-
re odbyły się w gościnnych progach szkół 
w każdej wsi naszej gminy. W Zespole Szkól 
w Krajnie we wszystkich klasach gimnazjum 
odbyłam na godzinach wychowawczych spo-
tkania /6 godzin/, podczas których uczniowie 
poznali m.in. historie oraz obejrzeli zdjęcia 
zamieszczonych w książce obiektów z ich 
miejscowości. Spotkania, kierowane do 
wszystkich chętnych mieszkańców naszej 
gminy, odbyły się w:  Skorzeszycach, Gór-
nie, Leszczynach, Krajnie, Woli Jachowej, 
Bęczkowie, Radlinie i Cedzynie.

Promocji książki w Bęczkowie towarzy-
szyła wystawa prac /obrazy, hafty/ artystki 
ze Staszowa, p. Marianny Kot.

Podczas spotkania w Krajnie ogłoszo-
ne zostały wyniki konkursu plastycznego 
„Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w ży-

ciu mieszkańców gminy Górno”. Można 
też było obejrzeć wystawę wszystkich prac 
zgłoszonych do konkursu.

Składam serdeczne podziękowania dy-
rektorom szkół za podjęcie trudu organiza-
cji spotkań, za udostępnienie pomieszczeń 
szkolnych, za użyczenie sprzętów i osobiste 
zaangażowanie. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom, któ-
rzy czuwali nad przygotowaniem programu 
artystycznego w swojej szkole i zachęcili 
do udziału w tym dziele młodzież szkolną. 
Dzięki ich ogromnej pracy, wiedzy i umie-
jętnościom powstały oryginalne scenogra-
fie i przepiękne scenariusze przedstawień. 
Zgromadzeni na spotkaniach goście oglą-
dali efekty tej pracy, zachwycając się niepo-
wtarzalnymi, wzruszającymi spektaklami, 
w których główne role grali uczniowie.

Gorące podziękowania kieruję również 
do innych pracowników szkół za ich duży 
wkład pracy podczas tych gorących dni.

Dziękuję bibliotekarzom bibliotek pu-
blicznych w Krajnie, Woli Jachowej i Ra-
dlinie za włączenie się w przygotowania 
promocji książki. Dziękuję pani kierownik 
Biblioteki Publicznej w Górnie za koordyno-
wanie spotkania autorskiego w tej miejsco-
wości.

Osobne podziękowania za udział w reali-
zacji projektu pragnę złożyć członkiniom kół 
gospodyń wiejskich w Leszczynach, Krajnie 
i Woli Jachowej, kierownikowi i podopiecz-
nym Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Woli Jachowej, zespołom: „Górnianecki” 
i „Spektrum” z Górna oraz „Bęczkowianie” 
i „Niwa” z Bęczkowa.

Gratuluję uczestnikom konkursu pla-
stycznego „Krzyże, kapliczki i figury przy-
drożne w życiu mieszkańców gminy Górno” 
wspaniałych prac. Dziękuję nauczycielom, 
rodzicom, a także dziadkom i rodzeństwu 
młodych artystów za pomoc w urzeczywist-
nieniu ich wizji. 

Dziękuję za obecność na spotkaniach 
mieszkańcom naszej gminy, szczególnie 
opiekunom kapliczek, krzyży i figur oraz 
moim przyjaciołom i licznym znajomym 
z kręgu regionalistów.

Członkom Towarzystwa Przyjaciół 
Bęczkowa dziękuję za pomoc w organizacji 
spotkania w Bęczkowie.

Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność 
mojej siostrze, Dzidce Deptule za okrasę 
wokalną spotkań autorskich i za jej nieoce-
nioną pomoc w wypełnianiu wszystkich 
moich obowiązków związanych z promocją 
książki.

Specjalne podziękowania składam  
p. Przemysławowi Łysakowi – wójtowi 
gminy Górno, jego zastępcy, p. Pawłowi 
Marwickiemu oraz przewodniczącemu Rady 
Gminy Górno, p. Grzegorzowi Skibie za 
udział w spotkaniach promujących książkę.

Dziękuję wszystkim za przyłączenie 
się do dzieła OCHRONY PAMIĄTEK 
PRZESZŁOŚCI.

Wiesława Juchnowska  
- Przewodnicząca Towarzystwa  

Przyjaciół Bęczkowa

Występ Wiesławy Juchnowskiej w Pa-
łacyku Zielińskiego w Kielcach, obok 
akordeonista Władysław Pedrycz.
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W plebiscycie „Echa Dnia” 

Przegląd Teatrów Szkolnych 
w Języku Angielskim

Na tegorocznym VI Świętokrzyskim 
Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języ-
ku Angielskim uczniowie klas młodszych 
Szkoły Podstawowej w Górnie, wsparci 
przez starszych kolegów, zaprezentowali 
sztukę „Puss in Boots” („Kot w Butach”).

Dzieci chętnie uczestniczyły w organizo-
wanych dla nich pozalekcyjnych formach na-
uki języka obcego, których głównym celem 
było rozwijanie umiejętności skutecznego 
porozumiewania się i osiąganie celów komu-
nikacyjnych, stąd taka forma pracy – udział 
w mini przedstawieniach teatralnych.

24 - osobowa grupa uczniów klas III-V 
z niezwykłym zaangażowaniem przedstawi-
ła fragment znanej bajki, pokonując tremę 
i udowadniając, że nauka języka angielskiego 
może być świetną zabawą. (J.C.)

Uczniowie klasy I ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
otrzymali największą liczbę punktów w po-
wiecie kieleckim, zdobywając tym samym 
I miejsce. Za zdobycie tak zaszczytnego 
miejsca Redakcja „Echa Dnia” nadesłała dy-
plom gratulacyjny oraz ufundowała nagrodę 
w postaci wycieczki do Jura Parku w Bał-
towie. Pierwszoklasiści, wraz z wychowaw-
czynią, Ewą Sikorą w maju br. zwiedzili 
Bałtowski Kompleks Turystyczny. Duże 
wrażenie na dzieciach wywarło zwiedzanie 
pierwszego w Polsce Parku Jurajskiego. 

Wycieczka obfitowała w szereg atrak-
cji o charakterze edukacyjnym jak rów-

Zakład Blacharsko – Dekarski i Re-
montowo – Budowlany Cedzyńska Halina 
przedłużył na 2012 r. umowę sponsoringu 
z „GKS Górno” junior.   

Sponsor zobowiązał się, jak w ubie-
głych latach, zaopatrywać w sprzęt sporto-
wy zawodników, sponsorować najlepszych 
uczniów – zawodników poprzez nagrody 
i dopłaty do obozów, wyróżniać króla strzel-
ców i najlepszego bramkarza oraz organizo-
wać podsumowanie sezonu połączone z cate-
ringiem i wręczeniem nagród. 

Zarząd „GKS Górno” oraz zawodnicy 
dziękują i, jak zwykle, liczą na więcej. 

Przypominamy o meczach juniorów, któ-
rych terminarz jest na stronie internetowej 
gminy w zakładce aktualności sportowe oraz 
o tym, że nasi zawodnicy są na 1 miejscu 
w tabeli. Oby tak do dońca sezonu!!!  (WM)

Uczniowie klasy I ze Skorzeszyc 
najsympatyczniejsi  

w powiecie kieleckim

Pierwszaki ze Skorzeszyc w Bałtowskim Kompleksie 
Turystycznym.

W bieżącym roku szkolnym „Echo Dnia” zorganizowało konkurs 
na „Najsympatyczniejszą klasę pierwszą”. W konkursie wzięły udział 
wszystkie klasy pierwsze z  województwa świętokrzyskiego.

nież rozrywkowym. Dzieci 
zapoznały się z etapami 
dziejów życia dinozaurów 
na naszej planecie. Wzięły 
czynny udział w warsztatach 
plastyczno-paleontologicz-
nych, podczas których poznały pojęcia 
i zagadnienia dotyczące życia gadów i pra-
cy paleontologa. Na dzieci czekały również 
inne atrakcje, m.in.: przejazd kolejką, ko-
rzystanie z placu zabaw oraz oglądanie fil-
mu w kinie 5D. Miłe wrażenia z wycieczki 
na długo pozostaną w naszej pamięci. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do reali-

zacji naszej nagrody. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do Redakcji „Echa Dnia” 
za ufundowanie wspaniałej wycieczki, dla 
wójta gminy Górno za pokrycie kosztów 
przejazdu, pracownikom Bałtowskiego 
Jura Parku za miłą obsługę oraz, oczywi-
ście, wszystkim tym, którzy oddali na nas 
głos. 

E. Sikora

Juniorzy GKS Górno  
mają sponsora !
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W ramach konserwacji oświetlenia 
ulicznego w naszej gminie, prowadzona 
jest wymiana lamp oświetleniowych na 
nowe, wyprodukowane w oparciu o no-
woczesne technologie, gwarantujące 
dobre efekty oświetleniowe i mniejsze 
zużycie energii elektrycznej.

Wymianę prowadzi konserwator 
oświetlenia – kielecka firma „Ekobox”, 
która dotychczas dokonała już wymia-
ny siedmiu lamp w Krajnie Zagórzu, tyle 
samo w Krajnie Pogorzele i przygotowuje 
się do wymiany sześciu lamp w najbar-
dziej uczęszczanych miejscach w gminie. 
Przewiduje się, że łącznie wymieni się, 
w I półroczu br., 20 lamp 70-watowych 
w miejsce dotychczasowych 400 i 250 W.  
Jest to pierwszy taki zapis w umowie na 
konserwację oświetlenia. (J.)

W Górnie Parcelach

III Gminny Konkurs Wiedzy „Polska – Moja Ojczyzna”

Wymiana lamp oświetleniowych 

Wyremontowano 800 metrów drogi

Coraz jaśniej 
w gminie !

Konkurs otworzyła dyrektor SP Ma-
rzena Rubak, która powitała uczestników 
tego współzawodnictwa oraz gości: posła 
na Sejm Jana Cedzyńskiego, wicewójta 
Pawła Marwickiego oraz dyrektorów 
szkół z gminy. – Celem konkursu – po-
wiedziała dyrektor szkoły – jest rozwi-
janie i pogłębianie uczuć patriotycznych 
wśród uczniów szkół podstawowych z te-
renu gminy, popularyzacja i rozwijanie 
wiedzy o Polsce, integracja uczniów oraz 
zabawa i propagowanie wartościowych 
sposobów spędzania czasu.

Zawodniczy odpowiadali na pyta-
nia z: historii, literatury, sztuki i zabyt-
ków, geografii, kultury, muzyki, biologii 
i wiedzy o języku polskim. Organizator 
konkursu Robert Piotrowski wykorzy-
stał środki mulimedialne i taki sposób 
prowadzenia quizu, że obok współza-
wodnictwa zawodników, zabawę miała 
również publiczność. 

Po podsumowaniu konkursu okaza-
ło się, ze I miejsce zajęła Magdalena 
Kaleta ze SP w Bęczkowie. II miejsce 
– Natalia Chochół z Woli Jachowej a III 
– Dominika Dudzik z Cedzyny. Zarów-
no zwycięzcy jak i wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 

Mieszkańcy Górna Parceli otrzymali niedawno prezent w postaci wyremonto-
wanego odcinka drogi gminnej, długości 800 metrów. Remontu dokonała firma wy-
łoniona z przetargu.

Modernizacja polegała na profilowaniu 
i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu pod-
budowy z kruszyła łamanego o grubości 
15 cm oraz położeniu warstwy ścieralnej 
o szerokości 3 m w postaci destruktu o gru-
bości 8 centymetrów.

Jest to droga wykonana w nowej tech-
nologii, miejmy nadzieję, że mieszkańcy 
nie będą już narzekać na sposób remoto-
wania dróg tłuczniowych.

Koszt remontu wyniósł 26,5 tys. zł 
i został pokryty z budżetu gminy.

800-metrowy odcinek wyremontowanej drogi gminnej w Górnie Parcelach.

Ich cechą patriotyzm
W Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Woli Jachowej odbył się, 

16 maja br., III Gminny Konkurs Wiedzy „Polska – Moja Ojczyzna”. Wzięli 
w nim udział uczniowie ośmiu szkół podstawowych z całej gminy.

rzeczowe ufundowane przez wójta gmi-
ny, posła Jana Cedzyńskiego i Wydaw-
nictwo „Nowa Era”. Nagrody wręczyli: 
wicewójt Paweł Marwicki, dyrektor SP 
w Woli Jachowej Marzena Rubak oraz 
Jacek Małys z „Nowej Ery”.

W przerwach między poszczególny-
mi etapami konkursu wystąpili ucznio-
wie szkoły.

Uczestnicy konkursu z ośmiu szkół podstawowych w gminie, niżej; rodzinna fotka 
zawodników, ich opiekunów oraz gości imprezy.


