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Z sesji Rady Gminy

Gmina Górno - członkiem 
zwykłym LGD 

„Wokół Łysej Góry”
Zmiany w budżecie

dokończenie na stronie 3

Najlepsi gospodarze wsi na zjeździe w Wąchocku

Sołtys potęgą jest i basta !
czytaj na stronie 2

Zmiany w budżecie gminy, w związku 
z otrzymaniem dotacji na budowę boiska 
sportowego w Skorzeszycach, przystąpie-
nie gminy do Lokalnej Grupy Działania 
„Wokół Łysej Góry” w charakterze człon-
ka zwykłego stowarzyszenia oraz przyjęcie 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy, to główne punkty 
obrad Rady Gminy – 1 lipca br.

Obrady otworzył przewodniczący rady 
Jan Sikora, witając uczestników sesji 
z wójtem gminy Jarosławem Królickim. Po 
przyjęciu porządku obrad, radni przeszli do 
jego realizacji.

Zmiany w budżecie podyktowane zostały 
m.in. przyznaniem dotacji gminie w wysoko-
ści 200 tys. zł na budowę wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy szkole podstawowej 
w Skorzeszycach, a także 50 tys. zł na zakup 
pomocy naukowych i dydaktycznych dla 

Laureat Plebiscytu „Sołtys Roku 2007” w gminie Górno Marian Grzegolec, 
w towarzystwie wiceministra rolnictwa Artura Ławniczaka oraz wójta naszej 
gminy Jarosława Królickiego, na zjeździe w Wąchocku.

Szóstoklasiści SP w Cedzynie przekazują sztandar szkoły młodszym kolegom.dokończenie na stronie 3

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego

Żegnaj kochana 
budo !

Ostatni dzień w szkole – 20 czerwca br. 
Zwieńczenie 10 -miesięcznego, intelektual-
nego trudu dzieci, młodzieży oraz nauczy-
cieli, wydanie świadectw, podziękowanie 
za dobrą naukę i trud wychowawczy, 
nagrodzenie najlepszych uczniów, kwiaty 
dla nauczycieli...

W roku 2007/2008 szkoły na terenie 
gminy Górno ukończyło 186 szóstoklasistów 
SP oraz 199 uczniów klas III gimnazjów. W 
sumie do szkół uczęszczało 1717 uczniów, 



GO£OBORZE2

Dlaczego sołtys Wąchocka nie jeździ już czołgiem po gminie ? Bo mu gąsienice po-
zdychały... - takie i podobne dowcipy o Wąchocku – stolicy sołtysów polskich, krążyły 
podczas dwudniowego spotkania (28 – 29  czerwca) gospodarzy wsi w tej słynnej miej-
scowości. 

Najlepsi gospodarze wsi na zjeździe w Wąchocku

Sołtys potęgą jest i basta !

Mieszkańcy gminy coraz częściej narzekają na braku wody w kranach ( zwłaszcza w 
sobotnie popołudnia), także na jej złą jakość i niskie ciśnienie. Temat ten był kilkakrotnie 
poruszany na ostatnich sesjach Rady Gminy.

Wójt apeluje: oszczędzajmy wodę !

Jak uniknąć suszy w kranach ?

Przyczyny tego stanu rzeczy są dość złożone: 
wystarczy powiedzieć, iż w ciągu ostatnich lat 
zapotrzebowanie na wodę gwałtownie wrosło, 
choćby z tego powodu, że gminie przybywają 
nowi mieszkańcy (w ciągu 7 lat – 7000 osób), 
że powstają nowe podmioty gospodarcze, które 
korzystają z wody.

Aby poprawić zaopatrzenie i jakość wody, 
Rada Gminy podjęła na ostatniej sesji decyzję 
o przeznaczeniu prawie 81 tys. zł na wykonanie 
projektu nowych urządzeń uzdatniających wodę w 
studni i hydroforni w Górnie, a także na wykonanie 
dodatkowego odwiertu wody – w Krajnie, gdzie jej 

brak odczuwalny jest najbardziej. Właściciel dział-
ki, na której przewidziano odwiert, już wyraził na 
to zgodę. Dodajmy, że w kosztach tego przedsię-
wzięcia chce partycypować gmina Bieliny, która 
korzysta (odpłatnie) za wodę z naszego ujęcia, 
zresztą pokryła  część kosztów jego budowy.

Wszystkie te posunięcia powinny poprawić 
zaopatrzenie w wodę i jej jakość. To jednak musi 
potrwać, tymczasem wójt gminy zwraca się z ape-
lem do mieszkańców o oszczędne gospodarowanie 
wodą, bo lato jest suche, a skutki tego odczuwa się 
w kranach. 

(J.)

W tych dniach Stowarzyszenie Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej miało swój doroczny zjazd, 
tutaj także odbył się XI Krajowy Turniej 
Sołtysów. Podczas tego forum ogłoszono 
wyniki plebiscytu na „Sołtysa Roku 2007”, 
zorganizowanego przez SSZK, przy udziale 
marszałka woj. świętokrzyskiego. Wyróżnio-
nym sołtysom doradca marszałka Zbigniew 
Banaśkiewicz, starostowie powiatów, prezes 
zarządu SSZK Feliks Januchta, wójtowie 
gmin wręczyli nagrody, puchary oraz złożyli 
gratulacje. W ceremonii tej uczestniczyli 
m.in.: wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka – Koruba, wicemarszałek wojewódz-
twa Zdzisław Wrzałka, posłowie na Sejm 
RP: Maria Zuba i Andrzej Pałys oraz wicemi-
nister rolnictwa Artur Ławniczak.

Tytuł „Sołtysa Roku 2007” w gminie 
Miedziana Góra zdobył – Marian Grzegolec 
- sołtys wsi Górno. Okolicznościowy puchar 
oraz dyplom wręczył laureatowi: wójt gmi-
ny  Jarosław Królicki, który podkreślił jego 
zasługi w rozwoju swojego sołectwa, dobrą 
współpracę z samorządem gminnym oraz 
wójtem a także uznanie mieszkańców za 
społeczną pracę.

- Marian Grzegolec w pełni zasłużył na 
ten zaszczytny tytuł – powiedział zgroma-

dzonym na sali w Wąchocku wójt Górna. 
Prawie 30 lat sołtysowania – to samo mówi 
za siebie. Mieszkańcy wsi Górno doceniają 
zaangażowanie i wkład pracy, jaką wkłada 
w rozwój swojego sołectwa – i obdarzają go 
zaufaniem, wybierając na kolejne kadencje. 
A pan Grzegolec ciężko pracuje na rzecz 
swojego sołectwa: to on biegał za tym, by 
wybudować ośrodek zdrowia, drogę przez 
wieś i oświetlenie. Jego staraniem MPK 
uruchomiło linię autobusu miejskiego do 
Górna. Czynnie brał udział w budowie sieci 
wodociągowej i telefonicznej. W ostatnich 
latach przyczynił się do gruntownego re-
montu remizy OSP, wybudowania pięknego, 
nowoczesnego gimnazjum oraz chodników. 
Obiecuje, że to jeszcze nie koniec jego pracy 
na rzecz wsi.

 Marian Grzegolec, to także zasłużony 
druh OSP: od 1979 roku dowodzi sekcją OSP 
w Górnie. Jest również sekretarzem Zarządu 
OSP Górno i skarbnikiem Zarządu Gminne-
go OSP. W 2007 roku podczas uroczystości 
85-lecia straży w Górnie, poseł Mirosław 
Pawlak wręczył mu najwyższe odznaczenie 
w OSP – Złoty Znak Związku.

(Kos.)
 Na zdjęciach: Wzruszony sołtys 

Górna wśród kolegów z innych gmin, ni-
żej: do gospodarzy wsi przemawia starosta 
pow. kieleckiego Zenon Janus.

Spośród kilkudziesięciu wniosków złożonych przez gminy 
w sprawie dofi nansowania budowy obiektów sportowych, wnio-
sek gminy Górno oceniono i doceniono bardzo wysoko. Tylko 
siedem z nich, w tym także nasz, zostały zakwalifi kowane do 
wsparcia promesami.

Niedawno w Ostrowcu, na spotkaniu wójtów gmin z wiceministrem 
sportu Zbigniewem Paceltem, siedmiu wójtom wręczono promesy 
o wartości 200 tys. zł na budowę obiektów sportowych. Promesę na bu-
dowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ze sztuczną nawierzchnią, 
w Skorzeszycach odebrał wójt naszej gminy Jarosław Królicki. Wręczając 
ten dokument minister podkreślił, iż nasz wniosek został bardzo dobrze 
opracowany i fachowo przygotowany. Dzięki temu mógł liczyć na wspar-
cie.                                                                                                (J.)

Na zdjęciu: Wiceminister sportu Zbigniew Pacelt wręcza prome-
sę, o wartości 200 tys. zł, wójtowi gminy Jarosławowi Królickiemu.

Promesa dla Górna !
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Z sesji Rady Gminy

Gmina Górno - członkiem zwykłym LGD 
„Wokół Łysej Góry”
Zmiany w budżecie

dokończenie ze strony 1

szkół w Bęczkowie, Skorzeszycach oraz 
Woli Jachowej. Radni dokonali także bieżą-
cych przeniesień środków między działami, 
przeznaczając m.in. prawie 81 tys. zł na 
przedsięwzięcia zmierzające do poprawy 
zaopatrzenia i jakości wody.

W związku z tymi decyzjami, zaktuali-
zowano plan zadań inwestycyjnych na rok 
bieżący. Zawiera on 23 zadania, opiewające 
na kwotę prawie 2,1 mln złotych, z czego 
1,2 mln zł uzyska się z dochodów własnych 
gminy, resztę pozyska z kredytów i pożyczek 
(650,7 tys. zł)  oraz ze środków z zewnątrz 
(220 tys. zł).

Rada przyjęła uchwałę o przystąpieniu 
gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Wokół Łysej Góry” w charakte-
rze członka zwykłego. Do reprezentowania 
gminy w stowarzyszeniu desygnowano wójta 
gminy Jarosława Królickiego.

Radni uchwalili „Wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Górno”. Dotyczy on głownie miesz-
kań w domach nauczyciela oraz w budyn-
kach szkolnych. – w sumie 30 lokali miesz-
kaniowych, wszystkie zamieszkałe, o łącznej 
powierzchni 1537,6 m. kw. Ograniczone 
środki fi nansowe oraz fakt, iż zasób mieszka-
niowy zabezpiecza potrzeby mieszkaniowe 
gminy w latach: 2008 – 2012, nie planuje 
się zwiększenia liczby tych lokali. Uchwała 
zobowiązuje wójt do podjęcia starań w celu 
pozyskania lokalu mieszkaniowego z prze-
znaczeniem na lokal socjalny. Zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych odbywać się będzie 
poprzez wspieranie budownictwa jednoro-
dzinnego.

Budynki mieszkalne wymagają nakładów 
fi nansowych w celu utrzymania ich w do-
brym stanie technicznym, szczególnie jeśli 
chodzi o wymianę instalacji elektrycznej, 
stolarki drzwiowej oraz remonty dachów.

Uchwała precyzuje także zasady polityki 
czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

Podczas sesji, pod adresem wójta, padły - 
w ramach tzw. interpelacji – pytania dotyczą-
ce problemów gminy i sołectw. Sprawy te po-
ruszyli: Dorota Kot, Stanisław Cedro, Janina 
Rubak, Sławomir Satro, Mirosław Delekta i 
Jan Zielonka, a dotyczyły one m.in.: budowy 
hali sportowej, a także boiska obok szkoły 
w Górnie, obowiązkowego ubezpieczenia 
płodów rolnych przez rolników, budowy 
chodników przy drogach: krajowej oraz po-
wiatowej w Woli Jachowej, zakupu pomiesz-
czeń socjalno-sanitarnych dla zawodników i 
sędziów na nowym boisku w Górnie, wyko-
nania rowów odwadniających przy drogach 
w Górnie, budowy ciągu pieszego obok 
starego kamieniołomu w tej miejscowości, 
budowy oczyszczalni ścieków, chodnika 
oraz boiska w Skorzeszycach. Sporo miejsca 
poświęcono zaopatrzeniu i jakości wody w 
gminnych wodociągach. Mówił na ten temat 
także przewodniczący rady Jan Sikora, pod-
kreślając konieczność poprawy sytuacji pod 
tym względem. 

Do poruszonych  problemów ustosunko-
wał się wójt gminy (szczegóły w protokóle 
z sesji).

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję 
zamknięto.

(Kos.)

Dzień Otwartych Drzwi w Modliszewicach

Nowoczesne rolnictwo !
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 29 czerwca br. 

zorganizował Dzień Otwartych Drzwi. Wśród wielu zwiedzających była również 50-
osobnowa grupa rolników z naszej gminy wraz z zespołem „Górnianecki”. Wyjazd 
zorganizowały: kierownik Referatu Rolnictwa UG Helena Jamrożek oraz pracownica 
ŚODR Halina Adamska. Środek transportu zafundował wójt gminy.

 Nasza delegacja, z radną Anetą Dudzik 
oraz sołtysami: Cedzyny – Tomaszem Tofi -
lem i Woli Jachowej – Stanisławem Cedro,  
spędziła ten dzień bardzo pracowicie, rolnicy 
podziwiali różne  odmiany roślin, kwiatów, 
najnowszą technikę hodowli zwierząt oraz 
ochrony roślin. 

Dość burzliwy przebieg miało spotkanie 
wiejskie w Bęczkowie, które odbyło się 13 
lipca br., z inicjatywy sołtys Danuty Jaros 
oraz Rady Sołeckiej w miejscowej szkole. 
Uczestniczył w nim wójt gminy, a zarazem 
mieszkaniec tej miejscowości, Jarosław 
Królicki.

W trakcie dyskusji mieszkańcy podnieśli 
kilka uciążliwych, jak stwierdzili, dla nich 
spraw. Pierwsza, to bardzo krytycznie oce-
niona komunikacja, zwłaszcza BUS-owa. 
Kierowcy nie przestrzegają punktualności, 
rozkładów jazdy, zabierają zbyt dużo pasa-
żerów. Wcześniej były uwagi także do kul-
tury zachowania się kierowców względem 
pasażerów. 

Zebranie upoważniło sołtys Bęczkowa, by 
wystąpiła ze skargą na kierowców BUS-ów 
do Urzędu Marszałkowskiego, który wydaje 
koncesje na świadczenie tych usług oraz pro-
wadzi ich nadzór.

Przy okazji zwrócono uwagę m.in. na 
niebezpieczne dojście do szkoły w tej miej-
scowości, postulowano także umieszczenie 
na drodze, w pobliżu tej placówki, progów 
zwalniających szybkość pojazdów. Wnioski 
te znalazły siew notesie gospodarza gminy. 

(J.)

Na zebraniu wiejskim 
w Bęczkowie

Krytyka
komunikacji

Duże zainteresowanie wzbudziła także 
wystawa zwierząt hodowlanych, gdzie naj-
lepsi hodowcy: koni, kóz, krów, świń i drobiu 
prezentowali swoje okazy.

Po południu można się było rozerwać 
podczas występów zespołów ludowych.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Żegnaj kochana budo !
dokończenie ze strony 1

Wizyta nauczycieli i uczniów z Anglii w Krajnie

Wymienili doświadczenia...
W czerwcu br., w Szkole Podstawowej w Krajnie, odbyła się 

wizyta studyjna nauczycieli i uczniów ze szkoły partnerskiej w 
Anglii, w ramach realizacji unijnego projektu Comenius – patrz 
zdjecie.

Gości przywitał dyrektor szkoły Andrzej Michalski oraz uczennice
Justyna Czaja i Anita Skrzeczowska, ubrane w tradycyjne, świętokrzy-

skie stroje. Podczas wizyty nauczyciele i uczniowie z zagranicy obejrzeli 
placówkę w Krajnie, odpowiednio przystrojoną na tę okazję, odwiedzili sale 
lekcyjne, uczestniczyli we fragmencie lekcji j. polskiego oraz brali udział w 
rozgrywkach sportowych. Obejrzeli także dwujęzyczne przedstawienie na 
motywach legendy „Emeryk i święty jeleń” oraz zobaczyli występ uczniów 
ze Szkolnego Zespołu Tanecznego.

Podczas uroczystego obiadu wymieniono doświadczenia pomiędzy na-
uczycielami i uczniami ze szkół partnerskich.

W spotkaniu wziął udział wójt gminy Górno Jarosław Królicki.

Goście zwiedzili najbliższą okolicę i klasztor na Świętym Krzyżu.
Przybyszom bardzo podobała się szkoła w Krajnie, goście interesowali się. 

metodami kształcenia, zajęciami pozalekcyjnymi i czasem wolnym uczniów.
Koordynator projektu - Renata Brudna

w tym 1155 – do szkół podstawowych (z zerów-
kami) oraz 558 – do gimnazjów.

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 
miały miejsce w każdej z naszych szkół, my, 
wspólnie z wójtem gminy Jarosławem Krolickim 
uczestniczyliśmy w zakończeniu roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w Cedzynie. Dlaczego 
właśnie tu ? Bo placówka, mimo trudnych wa-
runków lokalowych, odniosła w roku szkolnym 
znaczące sukcesy, wychodzące daleko poza naszą 
gminę...

Witając uczestników uroczystości, dyrektor 
szkoły Ewa Krajcarz powiedziała m.in.: „Za nami 
kolejny rok szkolny, rok niezwykle pracowity, 
bogaty w wydarzenia, rok pełen sukcesów rok 
wytężonej pracy. Czas minionego roku, to czas 
wypełniony wieloma obowiązkami, które dziś 
kończą się sukcesem. Cieszą nas wysokie wyniki 
w nauce i zachowaniu. 20 na 36 uczniów klas IV 

– VI, to uczniowie ze średnią powyżej 4,75. Naj-
wyższą średnią ocen uzyskali uczniowie klasy VI 
– 4,75. Aż 19 uczniów z klas I – III zostanie dziś 
wyróżnionych i nagrodzonych za wysokie wyniki 
w nauce.

Najwyższą średnia ocen: 6,0 uzyskał w tym 
roku uczeń klasy VI Adrian Janus i to on został 
Uczniem Roku !

Za te wysokie wyniki w nauce z całego serca 
pragnę podziękować uczniom, nauczycielom i 
rodzicom.

W minionym roku udało się naszej placówce 
osiągnąć wiele sukcesów: w sprawdzianie we-
wnętrznym szóstoklasiści zdobyli 30,6 punktu – I 
miejsce w gminie i 3 – w powiecie kieleckim a 19 
– w województwie ! 

W IX edycji Ogólnopolskiego Testu Oxford 
Plus – język angielski- uczestniczyło 11 uczniów 
z klas: IV – VI. Mamy laureatów 2 stopnia: K. 
Krajcarz, 3 stopnia – A. Janus, L. Skrzyniarz, Z. 
Dziedzic, A. Podstawaka i P. Jugo.

W IX edycji Ogólnopolskiego Testu Matema-
tyka Plus uczestniczyło 15 uczniów. Laureatem I 
stopnia zostali: K. Krajcarz i A. Janus, 3 stopnia: 
K. Karyś i Ł. Skrzyniarz.

Szkolna Strona Internetowa zajęła I miej-
sce w konkursie ogłoszonym przez wojewodę 
świętokrzyskiego, kuratora oświaty oraz Radio 
„Kielce”.

W Ogólnopolskim Konkursie „Na Parnasie w 
VI klasie”, w konkursie matematyczno-przyrod-
niczym wyróżnił się Adrian Janus, a w Ogólno-
polskim Konkursie Historycznym – Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego – Krzysztof Krajcarz.

Były też inne sukcesy, m.in. sportowe. Gra-
tuluje sukcesów zwycięzcom, a wszystkim ich 
uczestnikom oraz opiekunom serdecznie dzię-
kuję.

Sukcesów tych pogratulował szkole i uczniom 
wójt gminy Jarosław Królicki, wręczając naj-
lepszym uczniom nagrody książkowe. Wójt 
poinformował także, co zostało przyjęte szcze-
gólnie przez uczestników spotkania, o dużym 
zaawansowaniu inwestycyjnym w budowę nowej 
szkoły dla uczniów i nauczycieli z placówki w 
Cedzynie.

Podczas uroczystości szczególnie gorąco 
pożegnano szóstoklasistów, którzy przyszli do 
swojej „starej” budy po raz ostatni...

W Skorzeszycach
Także w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Skorzeszycach odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2007/2008. Jak co 
roku, klasa VI przekazała opiekę nad sztandarem 
szkoły młodszym kolegom z klasy V i złożyła 
uroczyste ślubowanie. 

Nowym zwyczajem, który na stałe wpisał się 
w historię tej szkoły, będzie polonez.. Uczniowie 
klas V i VI zaprezentowali swoje umiejętności ta-
neczne, przenosząc wszystkich obecnych na uro-
czystości w świat mickiewiczowskiego poematu 
„Pan Tadeusz”. Następnie p. dyrektor pożegnała 
uczniów klasy VI, kończących naukę w Szkole 
Podstawowej. Wyróżnieni zostali najlepsi ucznio-
wie za wyniki w nauce oraz w zachowaniu.

Podobne uroczystości odbyły się w każdej 
szkole na terenie gminy. Teraz dzieci, młodzież 
i nauczyciele są na zasłużonych wakacjach. 
Wszystkim życzymy pięknej pogody, dobrego 
wypoczynku i nabrania sił do nowego roku szkol-
nego 2008/2009. (Kos.)

Na zdjęciu: Wójt gminy Jarosław Kró-
licki, w towarzystwie dyrektor szkoły, Ewy 
Krajcarz, przekazuje nagrodę Uczniowi Roku 
– Adrianowi Janusowi.
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Festyn szkolno - rodzinny w Cedzynie

Witajcie wakacje !

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Najlepiej - w Woli Jachowej
Już informowaliśmy, opublikowane zostały wyniki  egzaminu końcowego gimnazja-

listów w woj. świętokrzyskim. Nasze cztery gimnazja zdobyły średnią liczbę punków, 
klasyfi kując się w środku tabeli gimnazjów z pow. kieleckiego. Zwyciężyło Gimnazjum 
nr 23 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kielcach.

A oto dokładne wyniki egzaminów 
w gimnazjach na terenie gm. Górno:

pierwsza liczba jest średnim wynikiem 
z całego egzaminu, w nawiasie okrągłym 
pierwsza liczba jest średnim wynikiem 
części matematyczno-przyrodniczej, 
a druga - humanistycznej. W nawiasach 
kwadratowych znajdują się najlepsze i naj-
gorsze wyniki odpowiednio z części mate-

matyczno-przyrodniczej i humanistycznej:
 - Gimnazjum w Bęczkowie - 
54,8 (25,9; 28,9) [47; 9] [45; 11]
 - Gimnazjum w Górnie - 53,8 
(24,5; 29,3) [50; 6], 48; 2]
 - Gimnazjum w Krajnie - 50,4 
(22,2; 28,2) [47; 7] [45; 6]
 - Gimnazjum w Woli Jachowej 
- 56,6 (25,7; 30,9) [47; 4] [46;6].

W pierwszym dniu wakacji - 21 czerwca br. - na terenie Szkoły Podstawowej w Ce-
dzynie odbył się festyn szkolno – rodzinny, podczas którego społeczność szkolna powitała 
tegoroczną kanikułę. 

Organizatorzy festynu, ustami dyrektor 
SP Ewy Krajcarz powitali gości uroczysto-
ści: wicemarszałka woj. świętokrzyskiego 
Zdzisława Wrzałkę, wójta gminy Jarosława 
Króclickiego, zastępcę dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy Artura Kudzię, radną 
Anetę Dudzik, sponsorów oraz mieszkańców 
Cedzyny i ich pociechy.

Uczestników festynu zabawiali szkolni 
artyści, którzy udowodnili, iż nie zmarnowali 
roku szkolnego i  - obok nauki - mieli czas na 
zajęcia pozaszkolne. Ze sceny, przy szkole, 
popłynęły piosenki w wykonaniu szkolnego 
chóru,  młodzi aktorzy zaprezentowali kilka 
teatralnych scenek i skeczy, były także tańce 
nowoczesne, specjalny program dla mam i 
tatusiów z okazji ich zbliżającego się święta, 
ale najmilej zabrzmiał występ najmłodszych 
uczniów z „zerówki”, który otrzymał najwię-
cej braw.

Z podobnym aplauzem spotkało się 
przedstawienie pt.  „O zbóju Madeju”, wg 
scenariusza napisanego przez członków koła 
dziennikarskiego, w ramach projektu „Szko-
ła Marzeń”, który nagrodzono na przeglądzie 
szkolnej twórczości podczas konkursu w 
Bęczkowie. Nie zabrakło prezentacji euro-
pejskich – pokłosia kolejnego konkursu w 
ramach ww. programu.

Zachęcani przez konferansjerkę Małgo-
rzatę Ziach – Szewczyk, przedstawiciele 
rodziców wzięli udział w konkursach ro-
dzinnych i sportowych. Odbył się także mecz 
piłkarski drużyn szkolnych.

Świetna zabawa trwała do późnego po-
południa, wszyscy jej uczestnicy w dobrych 

Goście festynu bawili się znakomicie.

humorach powitali wakacje, z których naj-
bardziej cieszą się, oczywiście, dzieci. Takich 
właśnie miłych, radosnych i bezpiecznych 
wakacji życzyli im goście festynu.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podzię-
kowania sponsorom tego przedsięwzięcia: 
wójtowi gminy, Jarosławowi Krolickiemu, 
radnej Anecie Dudzik, sołtysowi Tomaszowi 
Tofi lowi, przewodniczącej Rady Sołeckiej 
Wiesławie Stępień, Wydawnictwu „Nowa 
Era”, Ośrodkowi „Horn”, cukierni Krzysz-
tofa Bębna, Radzie Rodziców oraz nauczy-
cielom i uczniom, którzy przygotowali część 
artystyczną i sportową festynu. 

Do zobaczenia za rok ! 
(J.K.)

Dyrektor Ewa Krajcarz otwiera festyn 
szkolno -rodzinny w Cedzynie.

Fragment widowiska w wykonaniu uczniów szkoły.
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Festyn nad zalewem w Cedzynie

Bezpiecznie nad 
wodą !

Spotkanie z policjantem

Teraz będzie bezpieczniej ?
Na zaproszenie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa 

– Małgorzaty Śliwińskiej, uczniowie SP im. Karola Wojtyły w 
Radlinie spotkali się z funkcjonariuszem Posterunku Policji w 
Górnie - Wojciechem Zgrzebnickim,            

Policjant przypomniał o konieczności przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa na drodze, podczas zabaw latem, o zagrożeniach 
ze strony obcych osób, o stosowaniu numerów alarmowych oraz o 
niebezpieczeństwach w gospodarstwie. Dzieci z zainteresowaniem 
słuchały opowieści funkcjonariusza na temat tajników pracy w tej 
niełatwej służbie.

N/z: Wspólna fotka z policjantem Wojciechem Zgrzebnickim 
oraz dyrektorem szkoły – Krzysztofem Kołtunem.

Strażacy i ratownicy WOPR rozpoczęli festyn rodzinny w Cedzynie: pokazali sy-
mulację wywrócenia łódki z załogą oraz metody ratowania tonących. Do łódki 
natychmiast popłynęła ekipa ratunkowa, która ratowała poszkodowanych. 

Szef kieleckiej grupy ratowniczej Le-
szek Mączka z Polskiego Czerwonego 
Krzyża zaprezentował sposoby udziela-
nia pierwszej pomocy topielcowi zaraz 
po wyciągnięciu go z wody. A potem 
na fantomie uczył chętnych reanimacji. 
Podpięty komputer szczegółowo po-
kazywał skuteczność wdechu i masażu 
klatki piersiowej. Reanimacja cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem. Sporo 
osób spróbowało swych sił. Początki 
były słabe, ale po kilku próbach wydruki 
z komputera pokazywały znaczny wzrost 
skuteczności reanimacji.

    Dzieciaki wzięły udział w kon-
kursie plastycznym „Jak bezpiecznie 
spędzać lato nad wodą”. Wszystkie 
prace były piękne i na temat. W nagrodę 
uczestnicy konkursu otrzymali słodycze 
oraz nagrody rzeczowe. 

Po konkursie czekały ich jeszcze 
inne atrakcje: Członkowie Polskiego 
Związku Motorowodnego i Narciarstwa 
Wodnego z Warszawy zafundowali im 
bezpłatną naukę jazdy na nartach wod-
nych. Na koniec festynu można było 
obejrzeć prawdziwie mistrzowski pokaz 
akrobacji na wodzie. Niestety, potężna, 
deszczowa chmura, która nadeszła od 

strony Masłowa, zmusiła narciarzy do 
zakończenia pokazów wcześniej niż 
było planowane. 

    Cały czas podczas zabaw, kon-
kursów i pokazów można było bawić 
się przy muzyce zespołu „Spektrum”. 
Rytmiczne piosenki porwały do tańca 
tak starszych jak i tych najmłodszych 
uczestników festynu. Mimo zmiennej 
pogody – słońca i przelotnych deszczów 
– zabawa była przednia. 

Festyn zaszczycił swoja obecnością 
wójt gminy Górno Jarosław Królicki, 
który wręczył uczestnikom konkursu 
plastycznego nagrody oraz życzył im 
przyjemnych i bezpiecznych wakacji.

Na zdjęciach: Wójt gminy Jarosław 
Królicki wręcza uczestnikom konkur-
su plastycznego nagrody, obok: pokaz 
ratownictwa wodnego.
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Jest nowy projekt
prawa budowlanego

Nie będzie pozwoleń 
na budowę ?

Rozpoczęcie prac budowlanych będzie 
możliwe już po 30 dniach od złożenia przez 
inwestora u starosty wniosku o zarejestro-
wanie budowy. Oznacza to, że inwestorzy 
nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie 
na budowę, na które dziś trzeba czekać 
nawet kilkanaście miesię.

Takie zmiany przewiduje projekt no-
wego prawa budowlanego przygotowa-
nego przez Ministerstwo Infrastruktury, 
do którego dotarła „Gazeta Prawna”.
      Po otrzymaniu wniosku starosta sprawdzi, 
czy złożone dokumenty są poprane i kom-
pletne oraz, czy osoby, które się pod nim pod-
pisały, mają wymagane uprawnienia. Jeżeli 
wniosek okaże się prawidłowy, to starosta nie 
będzie mógł odmówić rejestracji inwestycji. 
Na tę czynność będzie miał jedynie 30 dni.
      Jeżeli natomiast ten termin starosta prze-
kroczy, to wojewoda nałoży na niego karę w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Po 
zarejestrowaniu inwestycji starosta będzie 
musiał wydać inwestorowi, w terminie 7 
dni, zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do 
rejestru. Jeśli zaś termin ten zostanie przekro-
czony, inwestor automatycznie uzyska prawo 
rozpoczęcia robót budowlanych - czytamy w 
„Gazecie Prawnej”

1 sierpnia (piątek) o godz. 15.00, 
w Urzędzie Gminy, odbędzie się ze-
branie organizacyjne trenera GKS 
„Górno” z zawodnikami, którzy 
zgłosili chęć udziału w rozgrywkach klasy 
B.

Zawodnicy powinni posiadać dokument 
tożsamości oraz 2 zdjęcia, celem wypisania 
wniosku do licencji zawodnika.

Na zebraniu przedstawione będą również 
terminy treningów oraz zasady funkcjono-
wania sekcji piłki nożnej w nowym sezonie 
piłkarskim.

 Prezes „GKS Górno”
     Waldemar Możdżonek

Zebranie GKS „Górno”

Niedawno, na terenie oczyszczalni ścieków w Cedzynie, przebywała delegacja hisz-
pańskiej grupy kapitałowej, zaproszona do naszego regionu przez marszałka woj. świę-
tokrzyskiego Adama Jarubasa.

Hiszpanie zwiedzili oczyszczalnię 
ścieków w Cedzynie

Goście, specjalizujący się w produkcji 
urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, 
interesowali się organizacją oraz funkcjono-
waniem urządzeń tego typu oraz programami 
rozwoju nowoczesnej gospodarki wodno-
ściekowej w naszym regionie. Nie ukrywali, 
że są zainteresowani dostawą takich urządzeń 
do Polski.                                               (J.)

Na zdjęciu: Wójt gminy Jarosław Król-
ciki oraz kierownik ZUK Marek Kitliński 
oprowadzają gości po oczyszczalni ścieków 
w Cedzynie.

To nie plotka

Pojawiły się raki w zalewie !
Mieszkańcy naszej gminy widzieli, a nawet złapali raki w zalewie cedzyńskim. I to nie 

jest plotka, albowiem raki zostały utrwalone na zdjęciach. Żeby było jeszcze bardziej 
niewiarygodnie, pokaźny rak został złapany na... wędkę. Po prostu, zaczepił się o haczyk 
i został wyciągnięty na brzeg.

Raki, jak wiadomo, mogą żyć tylko w 
bardzo czystej wodzie: pojawienie się ich w 
cedzyńskim zalewie oznacza, że woda w nim 
jest coraz bardziej czysta. Jest to niewątpli-
wie zasługa nowoczesnej oczyszczalni ście-
ków w Cedzynie a także powiększająca się 
liczba podłączonych do kanalizacji posesji. 
A ponieważ sieć kanalizacji systematycznie 

się powiększa, woda w zalewie powinna być 
jeszcze bardziej czysta. Oznacza to coraz lep-
sze warunki do rozwoju życia biologicznego 
w wodzie. To cieszy i pozwala mieć nadzieję, 
że doczekamy czasów, kiedy zakaz kąpieli 
w zalewie w Cedzynie będzie zjawiskiem 
nieznanym...  

(J.)
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SPORT GMINNY

Sukcesy lekkoatletów

Gminna Liga Piłki Nożnej LZS, 6 lipca br., meczami siódmej kolejki: Cedzyna 
– Krajno 8:1, Skorzeszyce – Leszczyny 4:1 oraz Radlin – Wola Jachowa 3:0 (walkower) 
zakończyła rozgrywki. 

Gminna Liga Piłki Nożnej LZS zakończyła rozgrywki 

Wola Jachowa najlepsza !

Zwycięzcami ligi zostali piłkarze Woli Ja-
chowej, którzy zdobyli 13 punktów, strzelając 
21 i tracąc 9 goli. II miejsce zajęli zawodnicy 
Radlina: 11 pkt. (13 – 8), III – Cedzyna – 10 
pkt. (24 –22)

Na dalszych miejscach uplasowali się: 
Leszczyny, Bęczków, Skorzeszyce oraz 
Krajno.

Podsumowanie rozgrywek o Puchar Wój-
ta Gminy nastąpi w sierpniu, podczas otwar-
cia boiska sportowego w Górnie i rozegrania 
I meczu klasy B.

*   *   *
Zespoły Leszczyn i Radlina zgłosiły się 

do Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Świę-
tokrzyskiego Zrzeszenia LZS w Kielcach. 
Pierwsze spotkania odbyły się 13 lipca: 
Radlin pokonał Lechów 5:3, zaś Leszczyny 
przegrały ze Szwarszowicami 0 :1.

Zakończyła się rywalizacja w Powiatowej Lidze Tenisa Stołowego. Uczniowie Gimna-
zjum w Górnie w punktacji drużynowej przywieźli 5 pucharów: 

Najlepsze tyczkarki zawodów 
wojewódzkich Ola Siarek, Karolina 

Korus, Agnieszka Grzegolec – wszystkie 
Gimnazjum Górno

Nagrodzeni zawodnicy z gimnazjum, 
zdobywcy 5 pucharów w Powiatowej 

Lidze Tenisa Stołowego

Zdobywcy 7 pucharów w I 
Wojewódzkim Festynie Rodzinnym 

działaczy LZS: Kasia, Iwona i 
Waldemar Możdżonek  

Zawodnicy Gimnazjum w Górnie 
– uczestnicy Powiatowej Ligi Tenisa 
Stołowego: Przemek Sodel – II m w 
Turnieju Masters, Marcin Mrozik, 

Paweł Zarębski, Arek Krzysiek, 
Patrycja Gajewska, Agnieszka Anioł 

– III m. w TM, Kasia Możdżonek – I m. 
w TM, Iwona Możdżonek

Wiele medali przywieźli uczniowie z gimnazjów w Górnie i Woli Jachowej z Mi-
strzostw Województwa Świętokrzyskiego Związku LA i Szkolnego Związku Sportowego, 
które odbyły się ostatnio w Kielcach.

Na Mistrzostwach Województwa Ju-
niorów mł. na podium stawali:

Ola Siarek – I m., Karolina Korus – II m., 
Agnieszka Grzegolec – III m. w tyczce (Gór-
no), Albin Dawid – II m., Mateusz Kałuża 
– III m. – tyczka (Górno), Malwina Kuroś 
– II m. – 400m/pł (Górno), Karolina Korus 
– III m. – wzwyż (Górno) oraz Ola Krzysiek 
– II miejsca w oszczepie i wzwyż ( Wola Ja-
chowa), Igor Satro – III m. – oszczep (Wola 
Jachowa).

Na Mistrzostwach SZS Gimnazjów 
medale zdobyli:

Patrycja Mańka – złoty medal w dysku, 
Karolina Korus – srebrny w tyczce, Agniesz-
ka Anioł – brązowy w tyczce (wszystkie 
Górno). Z Woli Jachowej uczniowie zdobyli: 
Paweł Grzesik – złoto, Albert Rubak – sre-
bro, Jakub Bąk – brąz (wszyscy w dysku), 
Igor Satro – srebro w kuli i oszczepie. Gra-
tulujemy!!!

... i tenisistów stołowych

I m. w punktacji dziewcząt roczn. 1994, I 
m. - chłopców roczn. 1992-93, I m. - w punk-
tacji łącznej, II m. w punktacji chł. roczn. 
1994, II m. – w punk. dz. roczn. 1992-93.

W fi nałowym Turnieju Masters roze-
granym w Bilczy I miejsce zajęła Kasia 
Możdżonek, II m. – Przemek Sodel, III 
– Agnieszka Anioł.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przy-
szłym roku szkolnym!

Sekretarz ZOG SZS w Górnie
Waldemar Możdżonek


