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GŁOS GÓRNA

Remiza i GOK otwarte

Najpierw uczniowie kończący 
szkołę podstawową, później 

ich starsi koledzy z gimnazjów mu-
sieli się poddać testom weryfikują-
cym ich wiedzę. Kwiecień był dla nich 
miesiącem wyjątkowo stresującym.

Ponad stu dwudziestu gimnazjalistów 
i przeszło 150 uczniów kończących pod-
stawówkę, pisało w tym miesiącu spraw-
dzian wiedzy na koniec edukacji w danej 
szkole. Wyniki poznają pod koniec maja.

Za kilka dni kolejny sprawdzian. Tym 
razem absolwenci szkół średnich przy-
stąpią do matury.

Trudny czas dla uczniów Weź dodatek 
mieszkaniowy
Osoby najmniej zarabiające, które 

nie są w stanie ponieść kosztów 
utrzymania swojego mieszkania mogą 
ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i 
energetyczny. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje oso-
bom, których pow. mieszkania na jedną oso-
bę nie przekracza 35 m2, na 2 os. - 40 m2, 
na 3 os. - 45, 4 os. - 55, 5 os. - 65, a na 6 os. 
70 m2. Są od tego odstępstwa. Osoby, któ-
rym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą 
też dostać dodatek energetyczny. Więcej in-
formacji w pok. nr 3 Urzędu Gminy Górno.

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla wójta Przemysława Łysaka i dziesięć innych  
odznaczeń dla mieszkańców gminy. Był też koncert zespołu Arianie i dyskoteka pod gwiazdami.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górnie został poświęcony i oficjal-

nie otwarty 19 kwietnia. 
W uroczystości wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści, 

władze wojewódzkie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
starosta kielecki i włodarze okolicznych gmin. Wyróżniono także 
osoby dbające o ochronę przeciwpożarową naszej gminy.

Czytaj na stronach 4-5

Wstęgę z wójtem Łysakiem przecinają: Kinga Stokowiec z zespołu dziecięcego Górne Nutki, następnie poseł M. Pawlak, ge-
nerał Z. Muszczak, starosta M. Godowski, przewodniczący RG J. Bednarz, szefowa KGW Górno Parcele T. Szlufik, szefowa 
Górnianecek K. Mochocka, sołtys Górna M. Grzegolec, wykonawca Z. Grzegolec i naczelnik OSP Górno S. Synowiec.

Czytaj na stronie 3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZALEWU

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
technicznej na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie tere-
nu wokół zbiornika w Cedzynie”.

Projekt będzie obejmował między innymi dokumentację 
potrzebną do wykonania ciągów pieszo-jezdnych, ich oświet-
lenia, wykonanie placów zabaw, parkingów na więcej niż 10 
samochodów. Projekt ma być wykonany jeszcze w tym roku. 
Gminni urzędnicy zamierzają wystąpić też o pieniądze z Unii 
Europejskiej na zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Ce-
dzynie.

ŹRÓDŁO KŁOPOTÓW DLA PETENTÓW
Od 1 marca ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP). 

Nowy system informatyczny połączył kluczowe z punktu wi-
dzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym 
systemie znalazły się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobi-
stych i aktów stanu cywilnego. Urzędnicy korzystają  z Syste-
mu Rejestrów Państwowych za pomocą aplikacji „ŹRÓDŁO”. 
Niestety system informatyczny nie działa tak jak powinien, co 
wiąże się z utrudnieniami dla petentów.

- Zdarza się, że nie można się połączyć z systemem i nie 
można obsłużyć petenta „od ręki” - informują pracownicy 
Urzędu Gminy Górno. - Przepraszamy mieszkańców za utrud-
nienia i informujemy, że nie wynikają one z naszej winy, lecz 
błędów ministerialnego systemu informatycznego - dodają.

WYBORY - GDZIE GŁOSUJEMY?
Już 10 maja wybory prezydenckie. Przypominamy, gdzie 

udajemy się, by oddać swoje głosy:
- mieszkańcy sołectw Bęczków i Podmąchocice będą 

głosowali w Zespole Szkół w Bęczkowie (Bęczków 195),
- mieszkańcy sołectwa Cedzyna będą głosowali w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie (Cedzyna 79),
- mieszkańcy sołectw Górno i Górno Parcele będą gło-

sowali w Zespole Szkół w Górnie (Górno 82 A),
- mieszkańcy sołectw Krajno Pierwsze, Krajno-Zgórze, 

Krajno Drugie, Krajno-Parcele głosować będą w Zespole 
Szkół w Krajnie (Krajno Pierwsze 153A),

- mieszkańcy Leszczyn głosują w szkole w Leszczynach 
(Leszczyny 33),

- mieszkańcy sołectwa Radlin będą głosowali w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Radlinie (Radlin 86),

- mieszkańcy sołectwa Skorzeszyce będą głosować 
w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach (Skorzeszyce 165 b).

- mieszkańcy sołectwa Wola Jachowa będą mogli odda-
wać swoje głosy w Zespole Szkół w Woli Jachowej (Wola 
Jachowa 136).

W Zespole Szkół w Górnie, w Zespole Szkół w Krajnie 
i w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach lokale wyborcze 
dostosowane będą do potrzeb wyborców niepełnospraw-
nych oraz do celów głosowania korespondencyjnego.

Kończy się remont drogi w Radlinie zwanej potocz-
nie LPG. Mieszkańcy do swoich posesji dojeżdżają 

już po nowym asfalcie. Wkrótce rozpoczną się kolejne re-
monty gminnych tras.

Przetargi są w trakcie rozstrzygania i w maju powinny roz-
począć się kolejne roboty drogowe, na które zdobyliśmy pie-
niądze z ministerstwa w ramach dotacji na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Są to:

- przebudowa drogi gminnej w Krajnie Pierwszym na odcin-
ku 600 metrów. W zakresie prac zaplanowano naprawę oraz 
częściowo ułożenie nowego asfaltu na zerwanej i zamulonej 
nawierzchni tłuczniowej, odtworzenie zerwanego i zamulone-
go rowu oraz odbudowę zerwanego przepustu;

- przebudowa drogi gminnej nr 1529027 Bęczków - Komor-
niki do Młyna na odcinku 550 metrów. Trasa zostanie napra-
wiona, częściowo ułożony będzie nowy asfalt na zniszczonej 
nawierzchni tłuczniowej;

- przebudowa drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele - 
Krajno Pogorzele na odcinku 1900 metrów. Zakres prac obej-
muje ułożenie nowej warstwy asfaltu na podmytej i uszkodzo-
nej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1350 metrów, odbudowę 
zerwanych i zmytych poboczy i odtworzenie zamulonych ro-
wów oraz likwidację wyrw w rowie.

Wyremontują
kolejne drogi

W tym miesiącu ma się rozpocząć remont kolejnych dróg 
gminnych. Między innymi tej naprzeciwko szkoły w Krajnie.
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Trudny miesiąc dla uczniów
Najpierw uczniowie kończący 

szkołę podstawową, później 
ich starsi koledzy z gimnazjów mu-
sieli się poddać testom weryfikują-
cym ich wiedzę. Kwiecień był mie-
siącem wyjątkowo stresującym dla 
naszej młodzieży.

Ponad stu dwudziestu uczniów ze 
szkół w naszej gminie przystąpiło 21 
kwietnia do trwających trzy dni egza-
minów gimnazjalnych. Pierwszego dnia 
uczniowie rozwiązali zadania z historii 
i wiedzy o społeczeństwie oraz języka 
polskiego. Kolejnego dnia egzamin też 
składał się z dwóch bloków. 

W pierwszym znalazły się zadania z 
nauk przyrodniczych - biologii, chemii, 
fizyki i geografii. W drugim bloku zada-
nia z matematyki. Trzeciego dnia gimna-
zjaliści musieli wykazać się znajomością 
języka obcego. Jak twierdzą uczniowie, 
pytania były raczej łatwe. Czy ich od-
czucia pokryją się z wynikami testów? O 
tym przekonamy się na przełomie maja 
i czerwca.

Wynik egzaminu gimnazjalnego de-
cyduje o kolejności przyjęć do szkoły 
średniej.

Wcześniej, bo pierwszego kwietnia 
test sprawdzający wiedzę na koniec 
edukacji w szkole podstawowej pisali 
szóstoklasiści.

Rozwiązywali zadania z języka pol-

skiego, matematyki oraz języka obcego. 
W większości naszych szkół uczniowie 
byli zadowoleni.

- Jeśli wierzyć słowom uczniów, to 
możemy się spodziewać bardzo dobrych 
wyników testów – mówi Stanisław Nie-
stój, dyrektor Zespołu Szkół w Górnie. 
- Niestety to co mówią uczniowie nie za-
wsze ma pokrycie w wynikach, ale liczę, 
że nasza szkoła uzyska dobry wynik 

– stwierdza nasz rozmówca. Dyrektor 
Niestój zaznacza, że dzięki działaniom 
władz gminy uczniowie mieli dodatkowe 
zajęcia przygotowujące ich do egzami-
nów.

- Tradycyjnie od października do 
ostatnich dni przed egzaminami ucz-
niowie mieli po trzy godziny tygodniowo 
zajęć dodatkowych – informuje dyrektor 
Niestój.

Gimnazjaliści z Górna przed egzaminem otrzymali błogosławieństwo.

Rozpoczęły się prace nad monografią gminy Górno. 
Osoby posiadające ciekawe dokumenty historyczne 

dotyczące wydarzeń sprzed lat proszone są o ich udo-
stępnienie. Po wykorzystaniu ich do publikacji zostaną 
zwrócone właścicielom, którzy otrzymają specjalne po-
dziękowania na łamach publikacji.

Pracę nad publikacją dotyczącą historii gminy Górno rozpoczął 
Grzegorz Sado, doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Kilka tygodni temu wójt gminy Górno zorganizował 
spotkanie, w którym oprócz naukowca wzięli udział nauczycie-
le, radni, sołtysi, pracownicy urzędu i członkowie organizacji 
pozarządowych. Na spotkaniu padła propozycja, by powstał ze-
spół roboczy, który będzie pomagał zbierać ciekawe informacje 
do książki oraz będzie sugerował, co oprócz zaproponowanych 
przez autora informacji powinno się znaleźć w książce.

- W monografii zamierzam opisać historię gminy na prze-
strzeni wieków, od chwili jej powstania, aż do dnia dzisiejszego 
– mówił na spotkaniu historyk Grzegorz Sado. - Uwzględnię 
historię urzędu gminy i jej władz, historię wszystkich miejsco-
wości, parafii, szkół, ochotniczych straży pożarnych, kółek 
rolniczych i tym podobnych organizacji, opiszę uwarunkowa-
nia środowiskowo-geograficzne gminy – informował Grzegorz 
Sado. Zaprezentował także kilka książek dotyczących historii 
innych gmin, na których, jak zapowiedział, chce się wzorować 
pisząc monografię gminy Górno.

Marian Kwiecień biorący udział w spotkaniu przyniósł i za-
prezentował dotychczasowe publikacje dotyczące różnych 
miejscowości znajdujących się na terenie naszej gminy. 

- Mogą okazać się pomocne – stwierdził.
Spotkanie zakończyło się apelem, by uczestniczący w nim 

ludzie poprosili swoich sąsiadów, kolegów, znajomych, aby 
udostępnili historyczne zdjęcia, dokumenty, które będzie moż-
na wykorzystać podczas pisania książki.

Przekazywać je można do Urzędu Gminy Górno.

Pomóż opisać historię gminy Górno

Grzegorz Sado zaprezentował monografie innych gmin, na których 
chce się wzorować pisząc historię gminy Górno.
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Budynek Ochotniczej Straży Pożar-
nej i Gminnego Ośrodka Kultury 

w Górnie został poświęcony i oficjalnie 
otwarty 19 kwietnia. W uroczystości 
wzięli udział świętokrzyscy parlamenta-
rzyści, władze wojewódzkie Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej, starosta 
kielecki i włodarze okolicznych gmin. 
Wyróżniono także osoby dbające o 
ochronę przeciwpożarową naszej gminy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gór-
nie, z udziałem pocztów sztandarowych 
oraz licznie przybyłych gości i mieszkań-
ców gminy.

Po Eucharystii celebrowanej przez ks. 
infułata Malinowskiego, ks. dziekana Siar-
ka, ks. proboszcza Kupisa, ks. Sztanderę, 
ks. kapelana Zygmunta i ks. wikariusz Kał-
kę, orszak prowadzony przez pododdziały 
strażackie z Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
z Bodzentynie na czele, przemaszerował 
przed budynek remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górnie, gdzie rozpoczęła się 
główna część uroczystości, na którą przy-
byli: Mirosław Pawlak, poseł na Sejm RP i 
jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Kielcach, posłowie Marek 
Gos i Lucjan Pietrzczyk, senator Krzysztof 
Słoń, generał Zbigniew Muszczak, święto-
krzyski komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Krzysztof Janicki, ko-
mendant miejski PSP w Kielcach, Ireneusz 
Żak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP, Wiesław Kaleta, prezes gmin-
ny OSP, Krzysztof Grzegolec, prezes OSP 
w Górnie, ks. Łukasz Zygmunt, kapelan 
powiatowy strażaków oraz Henryk Milcarz 
prezes wodociągów kieleckich i radny sej-
miku wojewódzkiego. 

Nie zabrakło przedstawicieli władz po-
wiatu: starosty Michała Godowskiego, wice-

Nowa remiza i GOK otwarte

Przemarsz pododdziałów strażackich do kościoła w Górnie.

Uroczysta Msza Święta w kościele pw. św Wawrzyńca w Górnie.

Poseł Mirosław Pawlak i generał Zbigniew Muszczak dekorują medalami „Za Zasługi dla pożarnictwa”.
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starosty Zenona Janusa i Jana Cedro, prze-
wodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego.

Przybyli także włodarze sąsiednich 
gmin: Dariusz Skiba, burmistrz Bodzenty-
na, Paweł Marwicki, wójt Łagowa i Tomasz 
Lato, wójt Masłowa.

Na takiej uroczystości nie mogło zabrak-
nąć wójta naszej gminy, Przemysława Łysa-
ka, jego zastępcy Czesława Pytla, dyrektor 
ZOZ Alfredy Zawieruchy-Rubak, przewod-
niczącego Rady Gminy Janusza Bednarza 
oraz radnych, dyrektorów szkół, kierow-
ników jednostek gminnych, instytucji pub-
licznych, sołtysów i szefów stowarzyszeń, 
między innymi Grzegorza Skiby, prezesa 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno.

Na uroczystość otwarcia budynku przy-
było kilkuset strażaków z pocztami sztan-
darowymi: z Górna, Bodzentyna, Daleszyc, 
Bielin, Łagowa, Woli Jachowej, Leszczyn, 
Sukowa, Niestachowa, Brudzowa, Mirocic 
oraz MDP dziewcząt i chłopców z Górna. 

MEDALE I ODZNAKI
Otwarcie remizy oraz nowej siedziby 

GOK stało się okazją do uhonorowania 
tych, dla których ochrona przeciwpożaro-
wa gminy jest sprawą nadrzędną.

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymał wójt Przemysław Łysak, zaś brązo-
we: Wiesława Obara, pracownik UG Górno 
oraz strażacy Paweł Bera i Jacek Kwiatek.

Odznaki Strażak Wzorowy otrzyma-

li: Agnieszka Anioł, Dominika Synowiec, 
Patrycja Gajewska, Elżbieta Furmanek, 
Arkadiusz Grzegolec, Dominik Grzegolec, 
Łukasz Siarek i Łukasz Morawski.

Po wręczeniu odznaczeń nadszedł naj-
ważniejszy moment ceremonii. Wójt Prze-
mysław Łysak wraz zaproszonymi gośćmi, 
strażakami i przedstawicielami lokalnej 
społeczności przecięli wstęgę i dokonali 
otwarcia budynku remizy oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury. Obiekt został poświęcony 
przez ks. Łukasza Zygmunta, kapelana po-
wiatowego strażaków.

Oficjalną część uroczystości zakończy-
ła defilada strażacka i występ Młodzieżo-
wej Orkiestry Strażackiej z Bodzentyna. 
Następnie ponad 300 osób udało się na 
poczęstunek do pomieszczeń obiektu.

ARIANIE ZACHWYCILI
Kolejna część uroczystości – arty-

styczna zgromadziła przed sceną fanów 
naszych zespołów ludowych oraz Kół Go-
spodyń Wiejskich. Kolejno występowały 
wszystkie tego typu grupy działające na 

terenie gminy: Górnianecki, Górne Nutki, 
Bęczkowianie i Niwa oraz KGW ze Sko-
rzeszyc, Woli Jachowej, Krajna, Leszczyn, 
Radlina i Górna Parceli. 

Wiele z nich specjalnie na tę okazję 
przygotowało okolicznościowe przyśpiew-
ki. Nie zabrakło też konkursu z nagroda-
mi dla najmłodszych, a pytania dotyczyły 
oczywiście strażaków i ochrony przeciw-
pożarowej.

Gwiazdą imprezy był zespół Arianie, 
który grając swoje największe przeboje 
porwał publiczność do tańca. Zgromadze-
ni pląsali przed sceną zdejmując płaszcze 
i nie zważając na panujący w tym dniu 
chłód bawili się do ostatniego akordu gra-
nego przez Arian.

O godzinie 17 rozpoczęła się dyskoteka, 
którą poprowadził miejscowy zespół Spek-
trum. Piosenki grane przez niego przypadły 
do gustu zwłaszcza młodzieży, która tań-
czyła pod gołym niebem aż do godziny 22.

Przypomnijmy, że budynek został wy-
konany z dofinansowaniem unijnym.

„Strażak Wzorowy” - dekoruje I. Żak. Na scenie prezentowały się wszystkie zespoły ludowe i KGW z gminy Górno.

Uczestnicy festynu bawili się wyśmienicie podczas występu Arian. Na małym zdjęciu Zespół Górne Nutki.
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Mateusz Krzysiek z Gimnazjum w Górnie jako jedyny 
uczeń z grona szkół funkcjonujących w naszej gmi-

nie został laureatem dwóch wojewódzkich konkursów – z 
matematyki oraz fizyki. Ogromne sukcesy w nauce mają 
też inni nasi uczniowie.

– Osiągnęliście już duży sukces, znaleźliście się na praw-
dziwej drodze do gwiazd i teraz od was zależy jak daleko na 
niej zajdziecie. Jestem przekonany, że z tej drogi nie wypada 
już zejść – mówił świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz 
Bień w czasie spotkania z laureatami konkursów przedmioto-
wych w Targach Kielec.

Największym sukcesem w konkurach przedmiotowych 
może się pochwalić Mateusz Krzysiek, uczeń Gimnazjum w 
Górnie, który został laureatem dwóch konkursów przedmioto-
wych – z matematyki oraz fizyki.

W gronie laureatów – uczniów szkół działających na terenie 
naszej gminy są także: 

Gabriela Krzysiek, uczennica kl. III B Gimnazjum w Woli Ja-
chowej – laureatka konkursu z języka polskiego,

Julia Pawińska, uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w 
Skorzeszycach – laureatka konkursu z języka angielskiego,

Radek Krzysiek i Agata Tomczyk, uczniowie kl. V Szkoły 
Podstawowej w Górnie – laureaci konkursu biblijnego.

Mamy także finalistów konkursów przedmiotowych:  Pa-
trycja Rubak, uczennica kl. III Gimnazjum w Górnie (z języ-
ka angielskiego), Wiktoria Anioł, uczennica kl. II Gimnazjum 
w Górnie (historia) oraz Jakub Szczukiewicz z kl. VI Szkoły 
Podstawowej w Leszczynach – finalista konkursu z języka an-
gielskiego.

- Bardzo się cieszę z sukcesów naszych uczniów i gratuluję 
im. Od lat staramy się w naszych szkołach zapewnić dzieciom 
jak najlepsze warunki do nauki, a nauczycielom do pracy. Jeśli 
te działania przyczyniły się choć w części do sukcesów naszej 
młodzieży, to radość moja jest podwójna – mówi Przemysław 
Łysak, wójt gminy Górno.

Spory sukces odnieśli także uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Cedzynie. Zostali laureatami Ogólnopol-

skiej Olimpiady Przedmiotowej OLIMPUS z przyrody i histo-
rii oraz Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK dla klas I-III. 
Laureatami zostali: Paulina Lotko (3 miejsce z historii) - kl. V, 
Tomasz Krajcarz (4 m. z przyrody, 6 m. z historii) - kl.IV, Igor 
Kowalik (7 m. z przyrody) kl. VI, Martyna Kozak (9 m. z przyro-
dy) kl. V, Zofia Kociełkiewicz (4 m.) kl. II, Antoni Cedro (4 m.) kl. 
II Wiktoria Sokołowska (9 m.) kl. III.

Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów, którą 
zdobyli w trakcie realizacji zadań programowych szkoły pod-
stawowej, ale także wykraczającej poza program i będącej 
wynikiem dodatkowych zainteresowań uczestników konkursu.

Uczniów do konkursu przygotowywali: p. Katarzyna Kraj-
carz (kl. IV-VI), p. Małgorzata Maciocha (kl. II), p. Halina Gru-
dzień (kl. III).

6

Są dumą swoich szkół

Mateusz Krzysiek, podwójny laureat ze swoją mamą.

Tak obecnie wygląda mogiła żołnierzy radzieckich na cmen-
tarzu w Krajnie i teren wokół niej.

Trzy tysiące złotych dostała gmina Górno od woje-
wody świętokrzyskiego na odnowienie mogiły żoł-

nierzy radzieckich znajdującej się na cmentarzu parafial-
nym w Krajnie.

Zakres prac ustalono w uzgodnieniu z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków po dokonaniu wizji lokalnej. W ich skład 
wchodzi wykonanie dojścia z głównej alejki do mogiły, remont 
ogrodzenia wokół miejsca pochówku. Obecny krzyż zostanie 
zastąpiony nowym – prawosławnym, odnowiona zostanie tak-
że płyta nagrobna. Gmina na ten cel otrzymała trzy tysiące 
złotych od wojewody świętokrzyskiego.

- Na naszym cmentarzu znajduje się kilka grobów zbioro-
wych: osób zamordowanych w czasie pacyfikacji Krajna, żoł-
nierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej oraz mogiła 
żołnierzy radzieckich. Ta ostatnia do tej pory nie była remon-
towana i jest w najgorszym stanie – mówi ks. Leszek Sztande-
ra, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Krajnie. - Dobrze, że 
zostanie odnowiona, bo pomijając sferę ideologiczną, musimy 
pamiętać, że grzebanie zmarłych i szacunek dla miejsca ich 
pochówku, to nasz chrześcijański obowiązek. Jeśli chcemy, by 
dbano o groby naszych rodaków za granicą, to my także po-
winniśmy zadbać o mogiły bezimiennych żołnierzy pochowa-
nych na naszej ziemi – podkreśla ksiądz proboszcz.

Na cmentarzu w Krajnie spoczywają ciała żołnierzy Armii Ra-

dzieckiej poległych w dniach 16-17 stycznia 1945 roku w czasie 
walki z niemieckim okupantem. W księgach parafialnych nie ma 
informacji na temat nazwisk, ani dokładnej liczby pochowanych 
na cmentarzu żołnierzy. Niektórzy twierdzą, że jest ich około 200.

Odnowią grób żołnierzy radzieckich
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Uczniowie ze szkoły w Bęczko-
wie udowadniali podróżnym na 

dworcu kolejowym w Kielcach, że ra-
towanie ludzkiego życia wcale nie jest 
takie trudne.

Dworzec kolejowy w Kielcach 15 
kwietnia zmienił się na kilka godzin w 
prawdziwą szkółkę pierwszej pomocy. 
Wszystko za sprawą Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która zorganizo-
wała tu swoją akcję „Pierwsza pomoc - 
to dziecinnie proste”. Tego dnia maluchy 
udzielały pierwszej pomocy na 10 dwor-
cach w całej Polsce. Uczniowie szkół 
podstawowych pokazali dorosłym, że 
ratowanie ludzkiego życia wcale nie jest 
takie trudne.

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Bęczkowie mieli okazję za-
prezentować swoje umiejętności i wie-
dzę zdobytą w Programie Edukacyjnym 
„Ratujemy i uczymy ratować” realizowa-
nym przez panią Małgorzatę Obarę. Na 
zaproszenie Fundacji WOŚP włączyli 
się w tę ogólnopolską akcję. W tym dniu 
na hali głównej dworca PKP w Kielcach 
przed naszymi uczniami stanęło zada-
nie - nauczyć podróżnych zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. Czwartoklasiści 
poradzili sobie znakomicie, bowiem już 
od trzech lat biorą czynny udział w zaję-
ciach i konkursach związanych z udzie-
laniem pierwszej pomocy. W ubiegłym 

roku w finale ogólnopolskiego konkursu 
RUR wywalczyli trzecie miejsce. 

Laureaci zeszłorocznej nagrody mają 
w naszej szkole godnych następców. 
Uczniowie klasy pierwszej – nowi pod-
opieczni pani Małgorzaty Obary - zasi-
lili szeregi młodych ratowników. Wycho-
wawczyni na dodatkowych zajęciach 
nauczyła dzieci oceniać stan poszko-

dowanego, podawać precyzyjne infor-
macje, wzywać pogotowie. Ćwiczyli na 
fantomach masaż serca i sztuczne od-
dychanie. 

Umiejętności ośmiolatków zaimpono-
wały i zachwyciły podróżnych z Kielc. Pa-
trząc na młodziutkich ratowników mówili, 
że pomoc drugiemu człowiekowi napraw-
dę nie jest trudna.

Uczyli jak ratować życie

Uczniowie ze szkoły w Bęczkowie pokazywali podróżnym na dworcu kolejowym  
w Kielcach, że ratowanie ludzkiego życia wcale nie jest takie trudne.

KGW z Woli Jachowej znów z prezydentową
Członkinie Koła Gospodyń Wiej-

skich z Woli Jachowej po raz 
kolejny spotkały się z Pierwszą Damą 
- prezydentową Anną Komorowską.

14 kwietnia pani prezydentowa - 
Anna Komorowska gościła w Kazimierzy 
Wielkiej w ramach inauguracji działalno-
ści stowarzyszenia Kazimierskich Kobiet 
Kreatywnych. Pierwsza Dama spotkała 
się m.in. z laureatkami konkursu „Echa 
Dnia” na Najlepsze Koło Gospodyń 
Wiejskich z województwa świętokrzy-
skiego, w tym z paniami z KGW z Woli 
Jachowej, które w ubiegłym roku w tym 
plebiscycie zdobyły III miejsce. Po czę-
ści artystycznej spotkania nastąpiła krót-
ka prezentacja każdego z przybyłych 
kół, wręczenie kwiatów oraz pamiątko-
we zdjęcia z panią prezydentową, która 
podkreśliła ważność inicjatyw na wsiach 
mówiąc, że dziś panie są świadome 
swoich możliwości, są pełne energii, za-
pału do pracy i chęci do działania.

To niezmiernie miłe spotkanie w Ka-
zimierzy Wielkiej na pewno na długo po-
zostanie w pamięci pań z Woli Jachowej.

Powodów do zadowolenia panie z 
Woli Jachowej mają jeszcze więcej. 

Niedawno podczas Kiermaszu Wiel-
kanocnego, który odbył się w Łącznej, 
otrzymały dwa wyróżnienia. Pierwsze 
w konkursie na najlepsze ciasto wielka-

nocne, drugie w konkursie na najlepsze 
stoisko. Wyróżnienie w Łącznej dostało 
także KGW Radlinianki. 

Gratulujemy. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich po raz kolejny spotkały się z Anną Komorowską.  
- Cieszymy się ze spotkania i z tego, że prezydentowa o nas pamiętała - mówiły.
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Piosenka jest dobra na wszystko 
-  pod takim hasłem odbył się 

w Cedzynie IV Gminny Konkurs o te-
matyce przyrodniczej dla przedszko-
laków.

W kategorii 3-4 - latków I miejsce 
zajęło Gminne Przedszkole w Radlinie 
reprezentowane przez Natalię Kędziorę 
i Mikołaja Pałysa.

II miejsce zdobył Punkt Przedszkolny 
w Woli Jachowej reprezentowany przez 
Patrycję Łysak i Michała Bąka.

III miejsce dla Gminnego Przedszkola 

w Cedzynie wywalczyły Zuzanna Łosin i 
Antonina Mazur.

Wyróżnienia zdobyli: Kalina Czaja 
i Maksymilian Dziewięcki z Gminnego 
Przedszkola w Radlinie.

W kategorii 5-6 - latków I miejsce za-
jęły Lilianna Rubak i Agata Stępień ze 
Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach.

II miejsce Kinga Nowak i Oskar 
Szymkowski ze Szkoły Podstawowej w 
Cedzynie, a III miejsce Agata Sobieraj i 
Oliwia Ozga ze Szkoły Podstawowej w 
Górnie.

Jury także w tej grupie wiekowej przy-
znało wyróżnienie - dla Oliwii Żmińczuk 
i Julity Stępień ze Szkoły Podstawowej 
w Radlinie.

Na widowni oprócz rodziców małych 
artystów zasiedli nauczyciele i dyrekcja 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ce-
dzynie, Przemysław Łysak, wójt Górna, 
Janusz Bednarz, przewodniczący Rady 
Gminy Górno, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Daleszyce Tomasz Guz oraz sołtys Ce-
dzyny Tomasz Tofil.

/AP/

Piosenka dobra na wszystko

Dziewczęta o pożarach wiedzą najwięcej

Zwycięzcy gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Kolejny rok z rzędu Zespół Szkół 
w Woli Jachowej był gospoda-

rzem gminnych eliminacji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
W kategorii szkół podstawowych wy-
grała Natalia Rubak, która zdobyła 
maksymalną liczbę punktów. W kate-
gorii gimnazjalistów konieczna była 
dogrywka.

O miano laureatów gminnych elimina-
cji turnieju walczyło kilkudziesięciu ucz-
niów niemal ze wszystkich szkół znajdu-

jących się na terenie naszej gminy. 
W kategorii szkół podstawowych 

zwyciężyła Natalia Rubak ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Jachowej, która 
bezbłędnie rozwiązała test (20 pkt.). 
Drugie miejsce zajął Tadeusz Wdowiak 
z Leszczyn, a trzecie Natalia Łukawska 
ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie.

W kategorii gimnazjalistów zwycię-
żyła Joanna Grzegolec z Gimnazjum w 
Górnie. By rozstrzygnąć komu przyznać 
drugie i trzecie miejsce, trzeba było zor-

ganizować dogrywkę. Ostatecznie wice-
mistrzem gminnego etapu została Domi-
nika Rubak z Woli Jachowej, a ostatnie 
miejsce na podium wywalczyła Alicja 
Siarek z Gimnazjum w Górnie. Jurorami 
byli: mł. bryg. Marcin Charuba z PSP w 
Kielcach, Wiesław Kaleta z OSP w Woli 
Jachowej i Stanisław Synowiec z OSP 
w Górnie. Nagrody zwycięzcom wrę-
czyli: wójt Przemysław Łysak i Janusz 
Bednarz, przewodniczący Rady Gminy 
Górno.


