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Stefan Żeromski - patronem szkoły
w Cedzynie

Uroczystość z udziałem ks. biskupa Kazimierza Gurdy
i wojewody Grzegorza Banasia

Studium
do poprawki

Z sesji Rady Gminy

dokończenie na stronie 2
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Niezwykle wzniosła uroczystość odbyła się 14 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Cedzynie: w obecności ks. biskupa Kazimierza Gurdy, wojewody świętokrzyskie-
go Grzegorza Banasia oraz gospodarzy powiatu i gminy miejscowej placówce nadano 
imię Stefana  Żeromskiego – pisarza najbardziej związanego z Ziemią Świętokrzyską.

Ks. biskup Kazimierz Gurda poświęca sztandar szkoły w Cedzynie.

Uchwalenie zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Górno było głów-
nym tematem obrad sesji Rady Gminy 
– 31 maja br. Rada wprowadziła ponadto 
zmiany do uchwały dot. wykupu działek 
pod oczyszczalnię ścieków w Skorzeszy-
cach oraz wybrała Komisję Statutową do 
opracowania nowego statutu sołectwa.

Gala w kieleckim 
parku

Pokłosie XXXI Międzynarodowych 
Buskich Spotkań z Folklorem

Bardzo kolorowo, wesoło i ludowo 
było w sobotę, 9 czerwca br.,  w kieleckim 
parku miejskim: przy muszli koncertowej 
spotkało się tutaj 38 zespołów i solistów lu-
dowych z całego regionu świętokrzyskiego. 
Byli to laureaci XXXI Międzynarodowych 
Buskich Spotkań z Folklorem, które odby-
ły się 27 maja br. w tym znanym kurorcie.

dokończenie na stronie 4 Rodzina Trzpiotów z Woli Jachowej przy zbiorze truskawek.

Truskawkowy 
wysyp !

Cena skupu
satysfakcjonuje plantatorów

Od 9 czerwca br. zostały na terenie 
gminy uruchomione punkty skupu truska-
wek. Otworzyli je rolnicy współpracujący 
z Chłodnią Kielce oraz fi rmą Kerry Pol-
ska.

dokończenie na stronie 5
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Studium do poprawki
Z sesji Rady Gminy

Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikora, witając jej uczestników, z wójtem Ja-
rosławem Królickim. Po przyjęciu porządku ob-
rad rozszerzonego o dwa punkty, zgłoszone przez 
wójta, rada przeszła do części roboczej obrad.

Projekt zmiany uchwały dotyczącej wykupu 
działek pod oczyszczalnię ścieków w Skorzeszy-
cach przedstawiła Barbara Wołczyk – kierownik 
referatu UG. W uchwale uściślono o jakie konkret-
nie działki oraz ich powierzchnie chodzi.

Rada wybrała doraźną komisję statutową do 
opracowania nowego statutu sołectwa, w związku 
z protestami odnośnie przeprowadzenia wyborów 
sołtysów. W skład komisji weszli: Sławomir Sa-
tro, Piotr Gil, Dorota Kot, Mirosław Delekta, 
Jan Zielonka oraz Jan Sikora.

Wiele kontrowersji dostarczył kolejny punkt 
obrad dotyczący uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Górno. Jak poinformował 
radnych wójt gminy, opracowanie studium zlecono 
fi rmie z Tarnowa MGGP S.A., która przystąpiła do 
dzieła już jesienią 2004 roku. Projekt tego studium 
przedstawiła na sesji jego autorka Małgorzata 
Przybysz - Ławnicka. 

Przewodniczący rady Jan Sikora podkreślił, 
że przyjęcie studium leży tylko i wyłącznie w 
kompetencjach rady. Pod jej adresem wpłynęły 
dwa wnioski w sprawie negatywnego rozpatrzenia 
przez wójta uwag do studium, a które dotyczą:

- wniosku fi rmy „Kolporter”, który pragnie, 
aby tereny przy zalewie (działki: 802/21 i 802/27) 
przeznaczyć na cele mieszkaniowe (70 %) oraz 
rekreacyjno-sportowe (30 %). Problem ten był 
dyskutowany w Komisji Gospodarki Komunal-
nej i Komisji Rolnictwa, które  wnioskują, by 
działki te przeznaczyć pod budownictwo (50%) 
oraz tereny sportowo-rekreacyjne (50%). Autorka 
projektu studium poinformowała, że uwag tych nie 
uwzględniono ze względu na lokalizację terenów w 
rejonie zbiornika wodnego w Cedzynie, które mają 
być wydzielone pod obsługę zalewu ( tereny wypo-
czynkowe) Takie jest stanowisko władz wojewódz-
kich – w planie zagospodarowania przestrzennego 
woj. świętokrzyskiego. Błędem byłoby więc 

przeznaczenie tych gruntów pod budownictwo jed-
norodzinne. Kupując te działki, fi rma „Kolporter” 
wiedziała jakie one mają przeznaczenie. Takie jest 
także stanowisko projektantów i Gminnej Komisji 
Urbanistycznej.

- wniosku Mariana Kisiela, dotyczącego 
przekształcenia terenów rolnych na zabudowę 
mieszkalno-przemysłowo-inwestycyjno-usługową 
, działki (nr 1396) w Skorzeszycach o pow. 51 ha. 
Lucyna Zdybiowska – przewodnicząca Gminnej 
Komisji Urbanistycznej poinformowała, iż teren 
ten, to czysty kompleks rolny z rezerwą pod wy-
sypisko śmieci w części południowo-zachodniej, 
oddzielony od drogi wojewódzkiej korytarzem 
ekologicznym. Rezygnacja z tego terenu przezna-
czonego na ten cel byłaby – zdaniem przewodni-
czącej - błędem. Jeśli chodzi o tereny pod budow-
nictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, to studium 
zabezpiecza potrzeby lokalne jak i ponadlokalne 
na wiele lat (dla 45 tys. mieszkańców).

Pomysł na lokalizację wysypiska śmieci w tym 
rejonie nie spodobał się radnym: Jerzemu Janu-
sowi,  Janowi Sikorze, Janowi Zielonce i sołty-
sowi Woli Jachowej - Stanisławowi Cedro, którzy 
wyrazili swoje stanowisko w dyskusji. Obecna na 
sesji właścicielka ww. gruntów  p. Kisiel katego-
rycznie sprzeciwiła się wysypisku, prosząc o prze-
kształcenie jej gruntów zgodnie z wnioskiem.

W tej sytuacji projektant studium poprosiła 
o wskazanie innego miejsca pod wysypisko, albo-
wiem takie musi być ujęte w opracowaniu, stanowi 
o tym ustawa. Poparł ją radny M. Delekta, twier-
dząc, że musimy wskazać w studium co gmina 
uczyni z odpadami i jak je chce zagospodarować. 
Ich wywóz narazi bowiem gminę na olbrzymie 
koszty...

Wójt gminy zwrócił się do radnych, by – mimo 
tych rozbieżności – przyjąć studium, albowiem 
dokument ten jest podstawą do dalszych czyn-
ności, a mianowicie do uchwalania planów za-
gospodarowania przestrzennego poszczególnych 
sołectw. Wójt podkreślił także, iż przeznaczenie 51 
hektarów pod budownictwo jednorodzinne nałoży 
na gminę obowiązek przygotowania tam pełnej 
infrastruktury, co pociągnie za sobą olbrzymie 
koszty, na które gmina nie jest obecnie przygoto-
wana. Poza tym ponowne rozstrzygnięcia, to także 

ponowne uzgodnienia. Taka procedura oddali moż-
liwości rozwojowe gminy...

Mimo tego apelu, Rada Gminy - 12 głosami 
- odrzuciła rozstrzygnięcie wójta i wniosła o za-
projektowanie w studium terenów pod zabudowę 
mieszkaniową na tych działkach.

Rada podtrzymała natomiast inne rozstrzy-
gnięcia wójta dotyczące studium: rada wnosi 
o uwzględnienie w projekcie zmian, zgodnie 
ze swoim stanowiskiem, pięciu przypadków 
i ponowne wniesienie projektu studium na sesję. 
Radni wnieśli także uwagi dotyczące niektórych 
nieaktualnych już zapisów w treści studium (m.in.: 
liczba mieszkańców,  nieujęte obiekty użyteczno-
ści publicznej itp.).

W relacji ze swojej działalności między 
sesjami  RG, wójt podał informacje m.in. o prze-
kazaniu tzw. fi szek do Urzędu Marszałkowskiego 
o dofi nansowanie inwestycji gminnych (pisaliśmy 
o nich w poprzednim „Gołoborzu”), o promocji 
gminy w lokalnej telewizji (rada zaakceptowała 
ten pomysł), o zaproszeniu przedstawiciela gminy 
na wyjazd studyjny do Brukseli (rada wytypowała 
Jana Sikorę) oraz o organizacji kąpieliska strzeżo-
nego w zalewie w Cedzynie. 

W sprawie budowy ronda autobusowego 
w Bęczkowie, brak na razie uzgodnień dotyczą-
cych jego lokalizacji z mieszkańcami wsi. Wójt 
wystosował pismo do Biskupa w sprawie korzysta-
nia, na razie, z obecnego ronda.

W interpelacjach głos zabrali: 
- Andrzej Michalski – zapoznał radę z progra-

mem wyrównawczym szans edukacyjnych dzieci 
wiejskich za 15 tys. zł, z czego gmina ma dołożyć 
30 % (gmina nie wesprze tego programu z braku 
środków, ponadto szkoły realizują inny program 
pn. „Kuźnia Pomysłów”),

- Jerzy Janus – zgłosił wniosek, by poprzeć 
wniosek p. Kisiel o przekształcenie jej gruntów: 
50 % na cele mieszkaniowe, 50% - na cele prze-
mysłowo-inwestycyjno-uslugowe. Wniosek prze-
głosowano.

- Emil Machul – poszerzyć wjazd do ośrod-
ka zdrowia w Radlinie, ułożyć chodnik wokół 
budynku, uporządkować piwnice i położyć płytki 
na klatce schodowej. Tematy te – stwierdził wójt 
– poruszone zostaną na posiedzeniu Rady Społecz-
nej ośrodka.

- Dorota Kot – zagospodarować teren wokół 
szkoły w Górnie, doposażyć zespół „Górnianecki”, 
zapewnić środki na budowę boiska szkolnego. 
Wójt obiecał rozpatrzyć te wnioski.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodni-
czący rady zakończył sesję.          

Jerzy Kosowski
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Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach 
i Sądu Pracy. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ustalił liczbę ławników dla gminy w liczbie 6 
osób, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnik. 

Wybieramy ławników

Kandydatów na ławników może zgłosić co 
najmniej 25 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze na terenie gminy. Mogą też ich zgłaszać 
prezesi sądów, stowarzyszenia pracodawców i or-
ganizacje związkowe.

Procedurę wyboru ławników reguluje ustawa 
„Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 
7 poświęcony ławnikom) oraz rozporządzenie 
ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowe-
go trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na 
ławników oraz wzory karty zgłoszenia”  (Dz. U. 
Nr 50 poz. 370)

Ławnikiem może być wybrany obywatel pol-
ski korzystający z pełni praw obywatelskich, jest 

nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat a nie 
przekroczył 70, jest zatrudniony lub zamieszkuje 
na terenie gminy co najmniej od roku, ma co naj-
mniej średnie wykształcenie.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione 
w sądach powszechnych i innych sądach oraz w 
prokuraturze, wchodzące w skład organów, od któ-
rych orzekania można żądać skierowania sprawy 
na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze 
policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska zwią-
zane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwo-
kaci i aplikanci adwokaccy, duchowni, żołnierze w 
czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służ-

by więziennej, radni gminy, której rada dokonuje 
wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w wię-
cej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników doko-
nuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty można 
pobrać w UG, w godzinach pracy urzędu. Wzór 
karty jest dostępny także za pośrednictwem In-
ternetu: www.ms.gov.pl  (dział: formularze). Do 
karty kandydat ma obowiązek załączyć: 3 aktualne 
fotografi e, zgodne z wymaganiami stosowany-
mi przy wydawaniu dowodów osobistych, inf. 
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie, 
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykony-
wania funkcji ławnika.

Wyborów ławników dokonuje Rada Gminy 
do końca października br. Czteroletnia kadencja 
rozpoczyna się 1 stycznia 2008 r. 
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Społeczność szkolna już dawno podjęła decy-
zję o nadaniu swojej szkole imienia sławnego Po-
laka. Z kilku kandydatów wybrano autora „Ludzi 
bezdomnych”, który najbardziej umiłował swoją 
ziemią, dając temu wyraz niemal w każdej swojej 
powieści. I to zaważyło, że szkoła zdecydowała 
się na tego właśnie patrona. Na jej wniosek, Rada 
Gminy 23 maja br. przyjęła uchwałę o nadaniu SP 
w Cedzynie imienia Stefana Żeromskiego.

Przed udekorowaną sceną, urządzoną przy 
frontonie skromnego budynku szkoły, opatrzoną 
cytatem z Żeromskiego : „O Ziemio rodzinna, 
piękna, niepokalana...” 14 czerwca br. zebrali się 
liczni uczestnicy uroczystości: obok już wymie-
nionych, także: przewodniczący Rady Powiatu To-
masz Lato, wicekurator oświaty Ewa Mirowska, 
dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Bernard Antos, gospodarze gminy 
z wójtem Jarosławem Królickim i przewodniczą-
cym RG Janem Sikorą, radni, księża z probosz-
czem parafi i leszczyńskiej Henrykiem Dudkiem 
i absolwentem szkoły – ks. Andrzejem Zawadz-
kim, radna Sejmiku Alfreda Zawierucha - Ru-
bak, sołtys Cedzyny Tomasz Tofi l, dyrektorzy 
szkół gminnych, rodzice, młodzież szkolna.

Gości powitała wzruszona dyrektor szkoły 
Ewa Krajcarz, po czym delegacja mieszkańców 
wsi, z jej sołtysem, wręczając piękne kwiaty ks. 
biskupowi K. Gurdzie, poprosiła go o odprawie-
nie okolicznościowej mszy św. W swojej homilii 
ks. biskup podkreślił ukochanie przez  Stefana 
Żeromskiego świetokrzyskiej ziemi, co wyrażał 
w każdym swoim utworze, akcentował jego pa-
triotyzm, przywiązanie do wiary chrześcijańskiej. 
Zwracając się do młodzieży, ks. biskup zachęcał: 
”uczcie się nie tylko dla dobra swojego, ale także 
dla dobra Ojczyzny...”

Następnie ks. biskup poświęcił sztandar szko-
ły, ufundowany przez społeczeństwo Cedzyny. 
Symbol szkoły ucałowali zaproszeni, dostojni 
goście. Teraz nastąpiła ofi cjalna część uroczystość: 
nauczycielka Renata Chwalik zapoznała zebra-
nych z sylwetką pisarza, przybliżając jego związki 

z ziemią rodzinną. To przecież nieopodal – w Mą-
chocicach spędził swoje dzieciństwo, spacerował 
po Górach Świętokrzyskich, wdrapywał się na 
Radostową, chodził do szkoły w niedaleko oddalo-
nych Kielcach. Tutaj, na parafi alnym cmentarzu w 
Leszczynach, zostali pochowani jego rodzice...Ża-
den inny patron nie może być bliższy uczniom i 
nauczycielom cedzyńskiej szkoły...

Przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora 
odczytał uchwałę rady nadającą imię Stefana Że-
romskiego szkole, po czym pogratulował patrona 
uczniom i nauczycielom.

Małgorzata Szewczyk-Ziach odczytała akt 
nadania imienia swojej placówce. Poczet sztanda-
rowy, z poświęconym sztandarem, wszedł na scenę 
i przekazał go dyrektor szkoły. Ta z kolei wręczyła 
sztandar młodzieży. Nastąpiło teraz uroczyste ślu-
bowanie uczniów na sztandar szkoły...

Rozpoczęła się część gratulacyjna uroczy-
stości: dyrektor odczytała listy skierowane pod 
adresem szkoły przez: wicepremiera, posła Ziemi 
Świętokrzyskiej Przemysława Gosiewskiego, 
posła Mirosława Pawlaka. Dostojni goście oso-
biście przekazali gratulacje i życzenia szkole, jej 
uczniom i nauczycielom. Znamiennie zabrzmiały 
słowa wójta gminy, który  życzył placówce no-
wego obiektu, a tym samym poprawy warunków 
nauki i pracy. 

Szkoła otrzymała wiele podarunków w postaci 
drukarki laserowej (od dyrektorów szkół) oraz 
książki, m.in. od ZNP i Zespołu Obsługi Szkół.

Miłym akcentem było wręczenie szkole, przez 
uczniów z Bęczkowa, drzewka z certyfi katem po-
święcenia go przez papieża Benedykta XVI.

Część gości wzięła następnie udział w od-
słonięciu tablicy pamiątkowej wewnątrz szkoły, 
ufundowanej przez wójta gminy. Tablica została 
poświęcona przez ks. biskupa K. Gurdę.

W części artystycznej młodzież szkolna przed-
stawiła wzruszający montaż słowno-muzyczny, 
przygotowany w oparciu o utwory Wielkiego 
Patrona, zatytułowany „Stefan Żeromski – syn 
Świętokrzyskiej Ziemi”.

 Tekst i fot.: Jerzy Kosowski
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Stefan Żeromski - patronem szkoły
w Cedzynie

Goście honorowi uroczystości w Cedzynie.

Dyrektor szkoły Ewa Krajcarz przekazuje sztandar młodzieży.

Program artystyczny z udziałem...czarownic
z Łysicy.



 „Górnianecki” z wójtem gminy Jarosławem Królickim, w kieleckim parku.
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Wśród laureatów są przedstawiciele folkloru 
z naszej gminy, które znalazły uznanie w oczach 
buskiego jury i zostały uhonorowane nagrodami 
za swoją twórczość ludową.

„Górnianecki” – znany zespół śpiewaczy 
z Górna, zdobył w Busku II miejsce w kate-
gorii zespołów śpiewaczych. Było to kolejne 
wyróżnienie śpiewających pań, których kunszt 
artystyczny jest dostrzegany przez fachowców 
już od 2001 roku. Nagrodę zespół wyśpiewał 
sobie piosenkami: „Wysła se Marysia”, „Zale-
coł się młodzian dziewcynie” oraz „Hej, jagody, 
jagodziny”.

Krystyna Mochocka – solistka „Górnia-
necek” zdobyła II miejsce w kategorii solistów 
- śpiewaków, prezentując na buskiej scenie pio-
senki pt.: „Tam na polu sosna”, „Oj, nic ni mom, 
nic ni mom” oraz  „Przesło lato, przesło...” Pani 
Krystyna także już od wielu lat przywozi nagro-
dy w tej kategorii z „Buskich Spotkań”.

„Bęczkowianie” – zdobyli III miejsce 
w kategorii zespołów pieśni i tańca, pokazując 
na scenie przeglądu fragmenty widowiska lu-
dowego z tańcami i piosenkami regionalnymi. 
Także i ten zespół, kierowany przez Bronka  
Skowrońskiego, przywozi z Buska koleją 
nagrodę, wpisując się w ten sposób do księgi 
najlepszych zespołów ludowych w regionie 
świętokrzyskim.

Ceremonii wręczania nagród i wyróżnień 
w kieleckim  parku nadano odpowiednią 
oprawę: nagrody laureatom wręczali wójto-
wie, burmistrzowie, starostowie powiatów a 
także parlamentarzyści: Mirosław Pawlak, 
Henryk Milcarz oraz Maria Zuba, członko-
wie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z wicemarszałkiem Zdzisławem Wrzałką. Po 
części ofi cjalnej odbyła się gala, podczas której 
laureaci zaprezentowali kieleckiej publiczności 
fragmenty swojego dorobku artystycznego. 
Widzowie nie szczędzili wykonawcom braw, 
doceniając ich kunszt sceniczny. Dotyczyło to 
także laureatów „Buskich Spotkań” z naszej 
gminy, którzy znani są już od lat na kieleckich 
scenach.

Warto podkreślić, iż dyplomy naszym wy-
konawcom wręczył w parkowej muszli wójt 
gminy Jarosław Królicki, który ufundował 
wszystkich członkom zespołów nagrody pie-
niężne.                                                      (Kos.)

Gala w kieleckim parku

W Radlinie zakończono I etap budowy ka-
nalizacji sanitarnej, który objął budowę sieci 
o długości 4,5 km oraz 2,3 km przykanalików 
dla 102 gospodarstw.  Koszt wykonania insta-
lacji na tym etapie wynosi 1.364.659 zł, z czego 
pieniądze gminne to tylko 204.698 zł. Pozostałą 
część – 1.159.961 zł pokrył unijny ZPORR. 

Obecnie trwa budowa II etapu obejmującego 
sieć długości 7,1 km  oraz 3,8 km przykanalików 
dla 308 gospodarstw. Całkowity koszt tego etapu, 
wynoszący 2.520.431 zł pokryje budżet gminy. 
Wykonywana jest sieć główna i kolektory: „C”; 
„D” i „E” wraz z rurociągami tłocznymi. Wkrót-
ce przewidywane jest zakończenie tej potężnej 
inwestycji.

Zbiornik wyrównawczy w Cedzynie
W Cedzynie Góra fi rma CSK Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kielcach wykonuje zbiornik wyrów-
nawczy wody pitnej wraz z zasilaniem w wodę, 
energię elektryczną oraz odprowadzeniem wód 
spustowych i przelewowych. 

Konieczność wykonania takiego zbiornika 
wymusił fakt, iż często występuje niedobór zasi-
lania w wodę, szczególnie w okresie letnim, gdy 
mieszkańcy sołectwa podlewają przydomowe 
ogródki. Zbiornik, o pojemności 1000 m3,  zlikwi-
duje istniejący problem. Wartość tej inwestycji to 
567 136 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli 
Jachowej

W Woli Jachowej trwają prace przy realizacji 
kolejnej inwestycji gminnej. Środowiskowy Dom 
Samopomocy powstał na miejscu starego budynku 
szkoły podstawowej.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności będą mogły korzystać z wszelkiego 
rodzaju terapii zajęciowej oraz rehabilitacji. Zaku-
piono nowoczesny sprzęt komputerowy

W części budynku wygospodarowano pomiesz-
czenia i garaże dla miejscowej jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 

„Bęczkowianie” z wójtem gminy – pamiątkowe zdjęcie z kieleckiego parku.

Krystyna Mochocka z Górna wyśpiewała 
w Busku II nagrodę wśród solistów.

Kanalizacja
w Radlinie
na finiszu

Inwestujemy

dokończenie ze strony 1
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Truskawkowy 
wysyp !

Cena skupu
satysfakcjonuje plantatorów

W tym roku punkty skupu wyrosły jak grzyby 
po deszczu. – Jeśli kilka lat temu było ich w Kraj-
nie kilka – mówi jeden z czołowych producentów 
truskawek Stanisław Szyszkowski – to w tym 
roku jest ich kilkanaście. Świadczy to o dużym za-
interesowaniu rolników tą produkcją. 17 czerwca 
cena skupu skoczyła już do 7-8 zł za łubiankę !

Niezależnie od sprawdzonych, w ciągu ostat-
nich kilku lat, fi rm skupujących ten owoc, w gmi-
nie pojawili się także inni zainteresowani skupem, 
m.in. z Pińczowa, Lipska, Lublina a nawet Rzeszo-
wa.  Na początek cenę skupu ustalono na poziomie 
5 złotych od łubianki (2 kg), która satysfakcjonuje 
rolników. - Oby tylko nie spadła ! – obawiają się 
plantatorzy... O 10 - 20 groszy drożej na kilogramie 
płacą „dzicy” handlarze, poza ofi cjalnymi punkta-
mi skupu.

Na terenie gminy Górno truskawki uprawia się 
na ok. 270 hektarach – dowiadujemy się w Urzę-
dzie Gminy. W tym roku urodzaj należy zaliczyć 
do średnich, sporo plantacji wymarzło podczas 
wiosennych przymrozków, sporo spustoszenia 
uczyniły ostatnie, gwałtowne opady deszczu. Spra-
wiły one, że część truskawek gnije od mokrej gle-
by. Brakuje także ludzi do zbierania owoców: 12 
czerwca, kiedy rozpoczęto zbiór truskawek, Urząd 
Gminy zameldował dopiero trzech Ukraińców. 
Płaci im się 1,5 zł od łubianki. Naszych trudno 
namówić do zbierania, oferując  nawet 2 złote od 
łubianki. Rodziny muszą więc radzić sobie same.

Taką właśnie rodzinę spotkaliśmy na polu w 
Woli Jachowej, przy drodze wojewódzkiej nr 74. 
Mieczysław Trzpiot zbiera truskawki z żoną, ro-
dzicami oraz czwórką dzieci. Z powodu deszczów 
owoc nie jest najdorodniejszy, w dodatku mokra 
ziemia powoduje, że część truskawek gnije. Na 
krzaczkach owoców jest jednak sporo, jeśli warun-
ki atmosferyczne dopiszą, może być nieźle... 

Rolnik nie nastawia się jednak na dużo uprawę, 
pod truskawki przeznaczył tylko 8 arów ziemi. 

- Zbieramy głównie dla własnych potrzeb 
– mówi- oczywiście, nadwyżki się sprzeda...

Zmorą plantatorów w Krajnach są opuchlaki 
– robaki, które atakują korzenie truskawek. – Naj-
bardziej podatne na te szkodniki – mówi Stanisław 
Szyszkowski – są plantacje stare, kilkuletnie. 
Dlatego też radzę rolnikom dość częstą wymianę 
krzewów...

Truskawkowy szczyt przewidziany jest od 20 
czerwca. W sumie tegoroczna kampania potrwa 
około 3 tygodni.                                             (kos.)

dokończenie ze strony 1

Pamiątkowe zdjęcie Agi Doleżyńskiej 
z wójtem gminy.

Zwycięzcy konkursu recytatorskiego: Aga Doleżyńska, Marcin Krawczyk i Adrian Janus.

Strofy dla nas...
VI Gminny Konkurs Recytatorski

Piękna poezja zagościła w połowie maja w Szkole Podstawowej w Leszczynach, gdzie 
odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski, który zgromadził dwuosobowe reprezenta-
cje wszystkich szkół podstawowych z gminy Górno.

Przez kilka godzin jury, pod przewodnictwem 
aktorki Teatru „Kubuś” w Kielcach Małgorzaty 
Sielskiej, goście z wójtem gminy Jarosławem 
Królickim oraz ks. proboszczem Henrykiem 
Dudkiem, rodzice uczniów i młodzież szkolna, dy-
rektorzy szkół słuchali wierszy klasyków polskiej 
poezji, m.in.: Adama Mickiewicza, Karola Wojty-
ły, Juliana Tuwima, Krzysztofa K. Baczyńskiego, 
Wiesławy Szymborskiej czy Marii Konopnickej. 
Repertuar konkursu dobrano pod patriotycznym 
hasłem: „Ojczyzna – kiedy myślę...” i poświęcono 
Janowi Pawłowi II.

Uczestników konkursu oraz gości powitała 
dyrektor SP- Adela Iwańska, życząc im wspa-
niałych przeżyć oraz sukcesów w tej szlachetnej 
rywalizacji. W arkana zmagań z poezją wprowa-
dziła uczestników konkursu jego główna organi-
zatorka, Elżbieta Sańpruch. A potem ze sceny 
sali gimnastycznej szkoły slychać było już tylko 
strofy poezji...

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, 
co podkreślili członkowie jury. Dobór repertuaru, 
sposób interpretacji oraz ogólny wyraz artystycz-
ny dowiódł, że uczestnicy konkursu oraz ich 
opiekunowie dołożyli wiele wysiłku, by godnie 
zaprezentować swoje szkoły podczas deklamacji 
najbardziej znanych wierszy w polskiej literaturze.

Podsumowując konkurs, Małgorzata Sielska 
powiedziała m.in.: - Warto oderwać się od Intere-
netu i zajrzeć na karty książek, zarówno wieszczy, 
klasyków poezji, jak i współczesnych twórców, co 
udowodnił dzisiejszy konkurs.

Wójt gminy Jarosław Królicki, zwracając się 
do uczestników, powiedział m.in.: - Cenię sobie 
poważne podejście do tego konkursu tak uczniów 
jak i ich opiekunów, którym dziękuję za wpajanie 
młodzieży miłości do poezji. Gratuluję poziomu 
imprezy oraz zwycięzcom konkursu.

Jury, po głębokiej analizie wszystkich deklama-
cji, wytypowało zwycięzców konkursu: I miejsce 
zajęła Agnieszka Doleżyńska ze SP w Leszczy-
nach  za interpretację fragmentu „Pana Tadeusza” 
pt. „Koncert nad koncertami” A. Mickiewicza, II 
– Adrian Janus ze SP w Cedzynie za „Żale Sar-
maty nad grobem Zygmunta Augusta” – Francisz-
ka Karpińskiego, III – Marcin Krawczyk ze SP 
w Krajnie za fragment „Inwokacji” A. Mickiewicza. 
Wyróżniono ponadto m.in. Krzysztofa Krajcarza 
z Cedzyny oraz Sylwię Czaję z Woli Jachowej.

Zwycięzcy konkursu otrzymali piękne albumy 
„Polska” oraz dyplomy, nagrody pocieszenia wrę-
czono także wszystkim wykonawcom konkurso-
wych wierszy.

Nagrody zakupiono ze środków sponsorów: 
Urzędu Gminy w Górnie, Stanisława Kaczmar-
czyka oraz Fundacji „Serce – dzieciom”.

W czasie obrad jury odbyły się warsztaty 
poetyckie, które poprowadził z młodzieżą aktor 
Teatru „Kubuś” Andrzej Sielski. Uczestnicy kon-
kursu obejrzeli także montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu gospodarzy.

Warto dodać, iż konkurs, z wielką starannością, 
przygotowali nauczyciele SP w Leszczynach: Jo-
anna Kobiec, Dorota Tokarska, Sławomir Wiech 
oraz Ewa Sikora i Edyta Waldon.  Do zobaczenia 
za rok !                                                         (Kos.)
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Gabrysia Białek czuje się w przedszkolu bardzo dobrze. Wychowawczyni Aneta Iwańska-Koczkodaj ze swoimi podopiecznymi.

18 maja 2007 r. w Kielcach odbył się III Ogólnopolski Koncert „Dzieci w hołdzie 
Janowi Pawłowi II”. Na placu katedralnym zebrali się uczniowie szkół noszących imię 
naszego Rodaka - Papieża oraz zaproszeni goście.

Dzieci w hołdzie Papieżowi
Z udziałem uczniów z naszej gminy

Uroczystość rozpoczęto mszą świę-
tą w Katedrze pod przewodnictwem
księdza biskupa Kazimierza Ryczana.

Naszą parafi ę i społeczność Sko-
rzeszyc reprezentowali dziekan ksiądz
Henryk Węgrzyn, siostra Daniela, dyrektor 
szkoły Maria Pindral, rodzice uczniów, na-
uczyciele oraz młodzież szkolna.

Po mszy  uczniowie udali się pod 
pomnik Jana Pawła II, gdzie złożyli
kwiaty i zapalili znicze. Następnie od-
były się prezentacje programów ar-
tystycznych przygotowanych przez 
uczniów szkół noszących imię Papieża.
Wśród młodych  artystów znaleźli się rów-
nież przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Skorzeszycach. Nasze 
dzieci recytowały frgmenty  „Tryptyku 

rzymskiego”, wykonały układ taneczny oraz 
zaśpiewały po łacinie „Pater Noster”

Po części artystycznej na sce-
nę poproszono zacnych gości, którzy
towarzyszyli dzieciom w czasie trwania kon-
certu. Wśród nich był wójt gminy Jarosław 
Królicki, który otrzymał Dyplom Przyjaciela 
Szkół noszących imię Jana Pawła II.

W ten sposób społeczność szkol-
na Skorzeszyc okazała wdzięczność
władzom gminy Górno za zrozumienie 
i pomoc w realizacji przedsięwzięcia
związanego z nadaniem naszej szkole 
imienia Jana Pawła II - 19 października
2005 r.

Na zdjęciu: Występ dzieci ze szkoły 
w Skorzeszycach.

W ramach projektu „Logopedicus” 
Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i 
Nauk Społecznych w Kielcach, w naszej 
gminie powołano cztery tzw. przedszkola 
alternatywne: w Leszczynach, Krajnie, 
Radlinie i Skorzeszycach. Pieniądze na 
ich prowadzenie pochodzą z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego, więc rodzice nie 
pokrywają żadnych kosztów.

Odwiedziliśmy jeden z takich ośrodków, 
zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Lesz-
czynach. Przedszkole funkcjonuje od 20 kwiet-
nia br., czynne jest w godz.: od 8.00 do 13.00 
w poniedziałki, środy i piątki. Dodatkowo we 
wtorki odbywają się zajęcia logopedyczne dla 
dzieci mających kłopoty z wymową.

Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 
3 do 5 lat w liczbie 15. Nabór został ogłoszo-
ny wcześniej, dzieci przyjęto wg. kolejności 
zgłoszeń.

Przedszkole jest dobrze wyposażone: dzieci 
mają do dyspozycji mebelki, zabawki, różnego 
rodzaju gry edukacyjne, puzzle a nawet lapto-
pa. Nad gromadką maluchów czuwa wycho-
wawczyni Aneta Iwańska-Koczkodaj, która 
organizuje im zajęcia wg. przygotowanego 
programu.

Dzieci czują się tutaj bardzo dobrze: 
Gabrysię Białek z Leszczyn przywozi do 
przedszkola tatuś. Dziecko jest zadowolone 
z pobytu: 

- Mam tutaj dużo zabawek – zwierza się re-
porterowi „Gołoborza” - bawię się z koleżan-
kami i kolegami, wychodzimy na spacerki...

Przedszkolaki przynoszą sobie własne, 
drugie śniadania, w szkole otrzymują dodatko-
wo herbatę. Zajęcia w grupie, wg. specjalnie 
opracowanego programu, pozwalają dzieciom 
na rozwój umysłowy i fi zyczny oraz integrację 
z rówieśnikami. To dobry pomysł na wykorzy-
stanie środków unijnych.                           (J.)

Nowe przedszkola 
w gminie

Ze środków projektu
„Logopedicus”
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„Mamo, Tato pobaw się ze mną...”

Festyn rodzinny w Woli Jachowej

W dniu wolnym od pracy, w sobotę 2 czerwca 2007 roku, w Woli Jachowej, z inicjaty-
wy dyrekcji oraz nauczycieli z tamtejszej Szkoły Podstawowej, odbył się, przygotowany 
przy współpracy z rodzicami uczniów z Woli Jachowej, rodzinny festyn. Okazja była 
poczwórna, bo to i Dzień Dziecka, ale i niedawny Dzień Matki, zbliżający się Dzień Ojca i 
wreszcie otwarcie nowo powstałego na terenie szkolnym placu zabaw dla najmłodszych. 

Na wstępie dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Woli Jachowej Jerzy Snopek powitał 
wszystkich zebranych, a szczególnie ser-
decznie zaproszonych gości, a wśród nich 
przewodniczącego Rady Gminy Górno Jana 
Sikorę, sołtysa Stanisława Cedro, radnego 
Sławomira Satro oraz  Jolantę Czerwiak, 
Jadwigę Sitarz i księdza  Jacka Miernika.

Kolejnym punktem programu było 
otwarcie i poświęcenie niedawno utworzo-
nego szkolnego placu zabaw. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali przewodniczący 
Rady Gminy Górno Jan Sikora, uczennica 
klasy „0” Natalia Chochół i dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Woli Jachowej Jerzy Snopek. 
Poświęcenia placu zabaw dokonał ks. Jacek 
Miernik.

Środki na budowę i wyposażenie placu 
pozyskano z funduszów Urzędu Gminy 
Górno oraz dzięki hojności sponsorów: P.W. 

GEOMEX, Leszka Pióro, Elżbiety i Sła-
womira Satro, Stanisława Cedro, Beaty i 
Marka Mikulko, Zofi i Konwisarczyk, Ka-
zimierza Szczodry, Andrzeja Strycharza.

Za tę pomoc dyrektor szkoły, tą drogą 
w imieniu własnym oraz nauczycieli i użyt-
kowników placu zabaw, serdecznie dziękuje.

Plac zabaw  w miarę napływu środków 
fi nansowych będzie wzbogacany o coraz to 
nowe atrakcje. 

Niezwykle ciekawą inicjatywę podjęli 
uczniowie klasy VI wraz z rodzicami. Otóż 
zakupili oni i zasadzili wokół placu zabaw 
„ich własne” drzewka (tuje i świerki), który-
mi opiekować się zobowiązali młodsi ucznio-
wie. Być może w przyszłości tradycją stanie 
się, aby każdy absolwent Szkoły Podstawo-
wej w Woli Jachowej miał „swoje” drzewko 
na szkolnym placu...

Po części ofi cjalnej przyszła pora na fe-

stynowe atrakcje. W ramach imprezy odby-
wały się na przygotowanej przez strażaków 
z OSP w Woli Jachowej scenie prezentacje 
osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej 
w Woli Jachowej. Pokazano inscenizację pt.: 
„O królu Smętniastym i jego córce Marzan-
nie”, wystąpiły wyróżnione uczestniczki 
Gminnego Konkursu Recytatorskiego ze 
swymi recytacjami, piosenki zaśpiewali 
uczestnicy Festiwalu Piosenki Turystycznej. 
Były tańce, śpiewy karaoke. 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
przygotowane przez uczniów prezentacja 
i konsumpcja zdrowej żywności, pokaz mody 
ekologicznej oraz aukcja uczniowskich prac 
plastycznych.

Wielką atrakcją festynu były rodzinne 
konkursy, w których obok dzieci mogli za-
prezentować się i ich rodzice. Było jedzenie 
jabłka zawieszonego na sznurku, wykony-
wano stroje „z niczego”, karmiono się na-
wzajem kisielem, ubijano pianę... Wszyscy 
uczestnicy konkursów obdarowywani byli 
nagrodami ufundowanymi przez Społem 
Kielce i GETIN BANK.

To rodzinne święto należy zaliczyć do 
udanych. Pozostaje mieć nadzieję, że festyn 
w Woli Jachowej stanie się coroczną, coraz 
bardziej atrakcyjną imprezą, która oprócz za-
bawy i rekreacji będzie miała na celu integro-
wanie środowiska lokalnego Woli Jachowej.  

 Robert Piotrowski

Na spotkaniu w Gminie Górno, pomiędzy wójtem Jarosławem Królickim a koordy-
natorem badań przesiewowych z ŚCO Robertem Orzeszko, rozważano różne możliwości 
najlepszego rozpropagowania bezpłatnych badań mammografi cznych dla kobiet w wie-
ku 50 – 69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie wykonywały tego badania. 

Wczesne wykrywanie raka piersi

Program badań dla kobiet

Głównym koordynatorem Świętokrzy-
skiego Centrum Onkologii w Kielcach jest 
Robert Orzeszko tel.: (0 – 41) 367 – 42 – 46. 
Natomiast koordynatorem Urzędu Gminy 
Górno jest Joanna Skrzyniarz tel.  (0 – 41) 

302 – 36 – 37,  która zajmuje się monitoro-
waniem programu, organizowaniem wyjaz-
dów zbiorowych na badania profi laktyczne. 
Kobiety z gminy Górno, które zdecydują się 
na skorzystanie z bezpłatnych badań profi lak-

tycznych, powinny telefonicznie zgłosić się 
do Joanny Skrzyniarz.  

Badaj się wcześniej niż myślisz, że to 
konieczne

Im wcześniej wykryjesz nowotwór 
piersi, tym większa będzie szansa na 
wyleczenie. Rak piersi jest najczęściej wy-
stępującym nowotworem złośliwym wśród 
kobiet. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 
roku życia. Nie zwlekaj. Zbadaj piersi. To nie 
będzie stracony czas. Zawsze bądź pewna 
siebie. Serdecznie zapraszamy na badania.

ks. Jacek Miernik za chwilę poświęci nowy plac zabaw.

Przecięcia wstęgi na nowym placu zabaw 
dokonuje przewodniczący RG - Jan Sikora
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W roku szkolnym 2006/ 2007 przeprowadzono 9 rodzajów zawodów  dla dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych gminy Górno (ze względów technicznych nie rozegrano 
indywidualnych zawodów la dziewcząt i chłopców).

Najlepsi tenisiści szkół podstawowych: od lewej 
– Patrycja Gajewska, Katarzyna Możdżonek, 
Monika Toporek, Przemysław Sodel, Hubert 

Kmiecik i Mariusz Pieczara. 

Najlepsi tenisiści szkół gimnazjalnych: od lewej 
– Aleksandra Krzysiek,  Michał Kaleta, Marcin 

Chaba, Iwona Możdżonek, Anita Pieczara 
i Marcin Mrozik

Podsumowanie
Sport szkolny

Uczestniczące w rywalizacji szkoły otrzy-
mywały punkty zróżnicowane w zależności 
od zajmowanych miejsc w poszczególnych 
zawodach. Dorobek punktowy można było 
powiększyć startując, w zawodach wyższego 
szczebla Szkolnego Związku Sportowego, pod 
warunkiem zajęcia jednego z pięciu pierwszych 
punktowanych miejsc.

Udane starty w zawodach powiatowych 
i wojewódzkich premiowane punktami zano-
towały szkoły w Woli Jachowej (halowa piłka 
nożna, tenis stołowy),  Radlinie (halowa piłka 
nożna, tenis stołowy), w Górnie (tenis stoło-
wy).

Wyniki końcowej sportowej rywalizacji 
szkół podstawowych gminy Górno w roku 
szkolnym 2006/ 2007:

I miejsce Szkoła Podstawowa w  Woli 
Jachowej – opiekun Jerzy Krzyszczak, II 
- Szkoła Podstawowa w  Radlinie – opiekun 
Wojciech Szyda, III - Szkoła Podstawowa 
w  Górnie - opiekun Marzena Pawlik

Tenis stołowy
Z okazji Dnia Dziecka – Dni Sportu, 

w Szkole Podstawowej w Górnie  4-5 czerwca 
br. odbył się Gminny Indywidualny Turniej 
Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych i gimnazjów. Sponsorami na 
tej imprezie byli: posłowie i senatorowie PiS: 
wicepremier Przemysław Gosiewski, poseł RP 
Halina Olendzka oraz senator RP Jacek Wło-
sowicz, którzy ufundowali puchary i nagrody 
sportowe za I miejsca. 

Rada Gminy Górno ufundowała nagrody 
sportowe za II i III miejsca a Świętokrzyskie 
Zrzeszenie LZS w Kielcach - puchary za II 
i III miejsca. Napoje dla wszystkich uczest-
ników zapewnił sklep Wiesławy Zielonki 
z Górna, a słodki poczęstunek – organizator 
zawodów: Uczniowski Klub Sportowy „UKS 
Gimnazjum Górno”.

Otwarcia zawodów dokonała dyrektor 
Hanna Pióro, która później wraz z dyrektorem 
gimnazjum Grzegorzem Niestójem (prezesem 
UKS) wręczała puchary i nagrody najlepszym 
zawodnikom turnieju.

4 czerwca w tenisa stołowego grali ucznio-
wie i uczennice szkół podstawowych (SP 
Cedzona, SP Radlin, SP Bęczków i SP Górno) 
podzieleni na 2 grupy, następnie półfi nały 
i fi nały. Wśród dziewcząt I miejsce zajęła Ka-
tarzyna Możdżonek, II miejsce Patrycja Ga-
jewska (obie SP Górno), III -Monika Toporek 
(SP Radlin). 

Wśród chłopców I miejsce zajął Hubert 
Kmiecik (SP Radlin), II - Przemysław Sodel 

(SP Górno) a III - Mariusz Pieczaba (SP Radlin). 
5 czerwca grali zawodnicy z gimnazjów: 

z Woli Jachowej, Bęczkowa i Górna. Ponieważ 
była duża liczba zawodników, uczestnicy grali 
systemem do 2 przegranych. W kategorii dziew-
cząt I miejsce zajęła Iwona Możdżonek (Gór-
no), II - Aleksandra Krzysiek (Wola Jachowa), 
a III - Anita Pieczaba (Bęczków). 

Wśród chłopców I miejsce zajął Marcin 
Mrozik, II - Marcin Chaba (obaj Górno), a III 
– Michał Kaleta (Bęczków). 

Nad przebiegiem zawodów czuwał  sędzia 
główny Waldemar Możdżonek, który całą im-
prezę zorganizował i sprawnie przeprowadził.

Sukcesy lekkoatletów
11 i 12 czerwca w Kielcach odbyły się Mi-

strzostwa Województwa SZS w lekkiej atletyce 
gimnazjalistów. Zawodnicy z naszej gminy 
wrócili z nich z 3 medalami oraz wieloma re-
kordami życiowymi. 

II miejsce w skoku o tyczce wynikiem 
180 cm zajęła startująca po raz pierwszy w tej 
konkurencji Aleksandra Siarek z Górna, III 
miejsce z wynikiem 250 cm zajął Marek Siudak 
(Górno). Również III miejsce, ale w biegu na 
2000 m zdobył Dawid Szewczyk z gimnazjum 
w Woli Jachowej , IV miejsce z wynikiem 250 
cm o tyczce przypadło Arkadiuszowi Zielonce 
a V – 230 cm – Krzysztofowi Papuckiemu 
(obaj Górno). V m. wywalczyła również Alek-
sandra Krzysiek (Wola Jachowa) w skoku 
wzwyż – 130 cm. Bardzo dobrze zaprezento-
wali się również młodzi adepci  tyczki: Michał 
Raczyński, Mateusz Kałuża oraz Norbert i 
Kamil Iwan. 

Opracował: 
Waldemar Możdżonek

1 czerwca w Szkole Podstawowej w Leszczynach, jak co roku przebiegał pod znakiem 
sportu, zabawy i uśmiechu. Dzień rozpoczął się turniejem, w którym reprezentanci klas 
musieli wykazać się wiedzą i zręcznością. 

Wszystko dla pociech !
Dzień Dziecka w Leszczynach

Rozgrywanym konkurencjom towarzyszył 
doping kolegów, którzy specjalnie na ten dzień 
przygotowali transparenty, stroje i inne rekwizyty. 
Zwycięzcy: kl. III i kl. VI otrzymali puchary i ty-
tuły „Klasy na medal”, wszystkie dzieci natomiast 
słodkości. Następnie uczniowie udali się na plac 
szkolny, gdzie strażacy z OSP w Leszczynach 
zorganizowali wyjątkowy pokaz.     

Uczniów serdecznie powitał prezes OSP 
Stefan Lasota, który złożył dzieciom życzenia z 
okazji ich święta, a następnie przedstawił krótką 
historię miejscowej straży. W dalszej kolejności 
komendant Adam Wiecha wspólnie ze strażakami 
zaprezentował  posiadany sprzęt strażacki.

Dzieciaki mogły zobaczyć strażaków w akcji, 
przymierzyć hełmy, posiedzieć w wozie strażackim.

Kolejnym punktem świętowania było wspólne 
grillowanie. Pogoda nieco pokrzyżowała plany, ale 
uczniowie i tak zjedli, tyle że w klasach kiełbaski 
przygotowane przez rodziców.

Ostatnią atrakcją tego dnia, która od kilku lat 
cieszy się niezwykłym zainteresowaniem i stała 
się już tradycją SP w Leszczynach, był mecz siat-
kówki z rodzicami. Najpierw nauczyciele zagrali 
z uczniami, pokonując ich w setach 2:0, a następ-
nie z rodzicami. Gra była niezwykle zacięta, ale 
wyrównana. Ostatecznie w tym roku zwyciężyli 
nauczyciele 2:1.

Dzień Dziecka zorganizowały panie: Monika 
Krawczyk i Edyta Waldon. 


