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Już wakacje ...
Z sesji Rady Gminy

Piękna pogoda oraz wybory najpiękniejszej dziewczyny lata ściągnęły na plażę w Cedzynie setki letników.

W tym roku do wyborów Miss Cedzyny zgłosiły się
naprawdę ładne dziewczyny.

Izabela Sławek z Kielc
najpiękniejszą tego lata

Wybory Miss Cedzyny

Wyjątkowo piękna pogoda towarzyszyła w niedzielę, 15 lipca br., wyborom Miss Lata 
w Cedzynie. Impreza, przygotowana przez „Echo Dnia” oraz właściciela parku wodne-
go, zgromadziła tłumy widzów, którzy  świetnie bawili się przez cały dzień.

Wójt Gminy Górno uprzejmie informu-
je, że w każdą, ostatnią niedzielę miesiąca, 
począwszy od 29.07.2007 roku do końca 
bieżącego roku, w godz..: od 9.00 – 15.00, w 
budynku Urzędu Gminy Górno, będzie moż-
na złożyć dokumenty o wyrobienie dowodu 
osobistego, jak również zrobić zdjęcia dowo-
dowe w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Wnioski dowodowe mieszkańcy będą 
mogli pobrać w siedzibie Urzędu Gminy, od 
sołtysów oraz ze strony internetowej Urzędu 
Gminy.

Ważne przy wymianie
książeczki na kartonik

Zaczęło się wczesnym popołudniem na estra-
dzie, w centrum parku wodnego, gdzie występo-
wały zespoły artystyczne a konferansjerzy nama-
wiali przez głośniki piękne dziewczyny do udziału 

w konkursie. Te, zachęcane przez znajomych, a 
nawet... mężów, wpisywały się na listę kandydatek 
do miana najpiękniejszej w Cedzynie.

dokończenie na stronie 8

...a mimo to radni jeszcze nie na urlopach. 2 lipca br. zwołano kolejną 
sesję Rady Gminy, by podjąć decyzje ważne dla gminy: m.in. upoważnio-
no wójta do podpisania - w Ministerstwie Sportu w Warszawie - porozu-
mienia w sprawie zabezpieczenia dotacji (weksel „in blaco”) tego resortu, 
w wysokości 200 tys. złotych, na budowę stadionu sportowego w Górnie. 
Radni dokonali także bieżących zmian w budżecie.

Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Sikora, witając jej uczestników 
z wójtem gminy Jarosławem Królickim. Po zatwierdzeniu porządku obrad, 
radni przeszli do jego realizacji.

W przyjętej uchwale  Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez wójta 
umowy na dofi nansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego 
w Górnie do kwoty 200.000 zł, ze środków 

dokończenie na stronie 3

ARiMR przyjmuje 
wnioski o nowe renty 

strukturalne

Od 25 czerwca br.

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpoczęła z dniem 25 
czerwca 2007 r. nabór wniosków o przy-
znanie renty strukturalnej, w ramach 
nowego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013. Wnioski należy 
składać we właściwych Biurach Powiato-
wych ARiMR. dokończenie na stronie 2
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ARiMR przyjmuje wnioski o nowe 
renty strukturalne

Od 25 czerwca br.

W budżecie programu przewidziano na 
to działanie ponad 2,18 mld euro (z czego 
1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspól-
notowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu 
krajowego). 

Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać 
rolnik wpisany do ewidencji producentów 
rolnych (prowadzonej przez ARiMR), który 
ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku eme-
rytalnego i nie ma ustalonego prawa do eme-
rytury lub renty. Wnioskodawca powinien też 
prowadzić gospodarstwo rolne przez co naj-
mniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających 
złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym 
okresie być ubezpieczonym w KRUS przez 
co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również 
w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną 
podlegać ubezpieczeniu emerytalno - rento-
wemu i nie zalegać z zapłatą należności z 

tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. 
Świadczenie w postaci renty struktural-

ne przewidziane jest dla rolników, którzy 
przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni 
użytków rolnych co najmniej:
§1 ha, w przypadku gospodarstw położo-

nych w województwach: małopolskim, pod-
karpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
§ 3 ha, w przypadku gospodarstw poło-

żonych w pozostałych województwach
Gospodarstwo można przekazać następcy 

lub zbyć, powiększając tym samym jedno 
lub kilka gospodarstw innych rolników. 
W przypadku przekazania następcy, musi 
nim być osoba, która wcześniej nie prowa-
dziła działalności rolniczej. Powierzchnia 
użytków rolnych gospodarstwa następcy nie 
może być mniejsza niż średnia powierzchnia 
gruntów rolnych w danym województwie 
lub w kraju. Informacje o średniej wielkości 
gospodarstw w poszczególnych wojewódz-

twach dostępne są na stronie internetowej 
ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Możliwe jest też uzyskanie renty struktu-
ralnej po przekazaniu gruntów na cele zwią-
zane z ochroną przyrody lub zbycie z prze-
znaczeniem użytków rolnych do zalesienia. 

Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i 
jej współmałżonek mogą pozostawić sobie 
łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z 
siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspo-
kajania wyłącznie potrzeb własnych i osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej 
wynosi 150 % najniższej emerytury. Wyso-
kość świadczenia zwiększa się o 100% kwoty 
najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca 
pozostaje w związku małżeńskim i oboje 
małżonkowie spełniają wszystkie warunki 
dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli prze-
kazano gospodarstwo o powierzchni użytków 
rolnych większej niż 10 ha na rzecz osoby w 
wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota 
renty strukturalne zostaje powiększona o 15 
% najniższej emerytury. Świadczenie będzie 
wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osią-
gnięcia przez benefi cjenta 65 roku życia.

dokończenie ze strony 1

Sukces uczniów z Bęczkowa
Odpadów nie wyrzucają

Wręczono nagrody laureatom konkursu „My zmieszanych odpadów nie wyrzucamy 
– segreguj razem z nami: butelki typu PET, butelki ze szkła bezbarwnego i kolorowego 
oraz papier – pochodzenia komunalnego”. 

Wielki podziw wzbudził Damian Żegota – uczeń IV klasy SP w Bęczkowie, który 
zebrał prawie 5 ton szklanych odpadów. On i inni „zbieracze” odebrali nagrody w kon-
kursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

 21 czerwca br. starosta kielecki – Zenon 
Janus i członek Zarządu Powiatu Kieleckie-
go – Bogdan Gierada wręczyli nagrody lau-
reatom konkursu „My zmieszanych odpadów 
nie wyrzucamy – segreguj razem z nami: 
butelki typu PET, butelki ze szkła bezbarw-
nego i kolorowego oraz papier – pochodzenia 
komunalnego”. Został on zorganizowany, 
w ramach Programu Edukacji Ekologicznej 
dla powiatu kieleckiego, pod nazwą „Dla 
Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2006/07.
W ramach konkursu uczniowie ze szkół pod-
stawowych powiatu kieleckiego zbierali ma-
kulaturę, butelki typu PET, butelki ze szkła 
bezbarwnego i kolorowego.

- Jestem z was bardzo dumny, gdyż zebra-
liście ponad 52 tony odpadów, w tym prawie 
35 ton papieru, 15 ton – butelek ze szkła 
oraz 2,5 tony – butelek typu PET – mówił 
starosta kielecki, Zenon Janus podczas uro-
czystości wręczenia nagród. – Cieszę się, że 
konkurs, który organizujemy od trzech lat 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
       Warto dodać, że w ciągu trzech lat ucznio-
wie z gmin powiatu kieleckiego, którzy brali 
udział w konkursie, zebrali prawie 140 ton 

odpadów, z czego 112 ton stanowił papier.
- Tym samym uratowaliście 1888 drzew, 

gdyż do produkcji 1 tony papieru potrzeba 17 
drzew – dodał starosta Janus.

Nagrody zostały przyznane w dwóch 
kategoriach – zbiorowej oraz indywidualnej. 
Prawdziwym rekordzistą okazał się Damian 
Żegota – uczeń IV klasy SP w Bęczkowie, 
który zebrał prawie 5 ton odpadów, głównie 
szkła

- Pomagała mi cała rodzina – powiedział 
nam chłopiec.

Wszystkie nagrodzone dzieci były dumne 
z wyróżnień, cieszyły się także z atrakcyj-
nych nagród.

Laureaci kategorii grupowej:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Piotra Ściegiennego w Bęczkowie gm. 
Górno, zebrała 16350 kg odpadów, co w 
przeliczeniu na jednego ucznia wyniosło 
93,4 kg,

• II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Radomicach gm. Morawica, zebrała 
1749 kg surowców i na jednego ucznia 
przypadło 87,45 kg,

• III miejsce – Szkoła Podstawowa w Starej 
Słupi gm. Nowa Słupia, zebrała 1728 kg 
odpadów i na jednego ucznia przypadło 
21,9 kg surowców wtórnych.

Laureaci kategorii indywidualnej:
• Damian Żegota ze Szkoły Podstawowej 

w Bęczkowie zebrał 4973 kg odpadów, 
z czego 150 kg makulatury, 4800 kg szkła 
i 580 szt. butelek typu PET,

• Maciej Tarwacki ze Szkoły Podstawowej 
w Bęczkowie zebrał 2330 kg odpadów, 
z czego 2300 kg makulatury i 755 szt. 
butelek typu PET,

• Karol Syska ze Szkoły Podstawowej 
w Bęczkowie zebrał 2049 kg odpadów, 
z czego 950 kg makulatury, 1070 kg szkła 
i 730 szt. butelek typu PET,

• Dawid Banak ze Szkoły Podstawowej 
w Bęczkowie zebrał 1984 kg odpadów, 
z czego 1200 kg makulatury, 770 kg szkła 
i 350 szt. butelek typu PET,

• Norbert Ramian ze Szkoły Podstawowej 
w Bęczkowie zebrał 1922 kg odpadów, 
z czego 1420 kg makulatury, 450 kg szkła 
i 1300 szt. butelek typu PET,

• Aleksander Ciołak ze Szkoły Podstawo-
wej w Ćmińsku zebrał 442,4 kg odpadów, 
z czego 400 kg makulatury i 1060 szt. 
butelek typu PET,
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Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczą-
cych zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wysta-
wienie weksla „in blanco” gminy Górno i podpisanie deklaracji do weksla.” 
Uchwała ta, jak podano w uzasadnieniu, jest niezbędnym załącznikiem do 
wniosku o dofi nansowanie inwestycji sportowej w Górnie.

Rada dokonała także zmian w budżecie gminy m.in. w związku z otrzy-
maniem subwencji oświatowej na dofi nansowanie zakupu wyposażenia szkół. 
Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 212.300 zł oraz wydatki na tę 
samą wartość. Obok dofi nansowania oświaty, środki te zostaną wykorzystane 
na budowę wjazdu do ośrodka zdrowia w Radlinie oraz na zakup kosiarki do 
koszenia trawy nowej płyty boiska sportowego w Górnie.

Mówiąc o swojej działalności międzysesyjnej, wójt przekazał kilka waż-
nych informacji, dotyczących m.in.: 
-  udziału w uroczystościach (występy laureatów XIII Międzynarodowych 

Buskich Spotkań z Folklorem – „Górnianecek” i „Bęczkowian” w kielec-
kim parku, nadania imienia Stefana Żeromskiego szkole w Cedzynie oraz 
Dnia Otwartych Drzwi w ŚODR w Modliszewicach). Wójt podziękował 
radnym za udział w tych imprezach i pomocy w ich przygotowaniu i prze-
prowadzeniu.

- fi nalizacji adaptacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Ja-
chowej – obiekt wymaga ostatniego „szlifu” 
i odbioru przez Sanepid. Podobnie jest z czę-
ścią przeznaczoną dla miejscowej OSP.

- przekazania oświetlenia drogi na Borze,
- kanalizacji dla Radlina – konieczne jest wnie-

sienie pewnych zmian dokumentacyjnych, 
polegających m.in. na doprojektowaniu dodat-
kowych przyłączy dla posesji,

- uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji 
w Bęczkowie,

- kłopotów z projektowaniem nowej oczysz-
czalni ścieków w Skorzeszycach, wynikłych 
z cofnięcia zgody na wykup gruntów pod tę 
inwestycję przez jednego z właścicieli, kom-
plikuje przygotowanie dokumentacji. W tej 
sprawie kontynuowane będą rozmowy z zain-
teresowanym właścicielem gruntu.

- budowy chodnika w Skorzeszycach – przygo-
towanie tej inwestycji komplikują wygórowane 
żądania cenowe niektórych właścicieli gruntów, 
dochodzących nawet do 200 zł/m. kw. (???)

- konsultacji trasy nowo projektowanej drogi 
krajowej nr 74 z mieszkańcami Woli Jachowej: 
odbyło się zebranie z zainteresowanymi miesz-
kańcami tej miejscowości, gdzie opowiedziano 
się za wariantem nr 1 trasy. Wójt wysłał w tej 
sprawie stosowne pismo do GDDKiA.

- spraw sądowych, w których jako strona uczest-
niczy gmina – wszystkie są w toku.

- rozwiązania problemu ronda dla autobusów w 
Bęczkwoie - wójt zdecydował, by wybudować 

– 130 zł, II – 150 zł oraz klas III – 170 zł. Przy ubieganiu się dofi nansowania 
zakupu podręczników obowiązywać będą rachunki na zakup tych książek.(dla 
mundurków – nie).

Wypłacono już stypendia za kwiecień, maj i czerwiec uczniom, wydając 
na ten cel 210 tys. zł.

Jest już projekt na budowę szkolnego boiska sportowego w Skorzeszy-
cach. Gmina wystąpi o dofi nansowanie tej inwestycji do Ministerstwa Sportu, 
z terminem realizacji w roku 2008.

Podczas wakacji trwać będą drobne remonty i naprawy w szkołach. M. in. 
przewiduje się uporządkowanie terenu wokół szkoły w Bęczkowie. Zakres 
prac zostanie ustalony po wizytacji tych placówek przez członków Komisji 
Oświaty RG.

Ogłoszony został konkurs na dyrektora szkoły w Skorzeszycach. Zgłosze-
nia – do końca lipca br.

Jak zwykle, sporo miejsca zajęły interpelacje radnych i sołtysów. Głos 
zabrali: Jan Zielonka, Emil Machul, Janina Rubak, Mirosław Delekta, 
Marian Grzegolec, Marcin Cedro, Małgorzata Stępnik, Henryk Klimek i 
Tomasz Tofi l, podnosząc problemy gminne oraz swoich miejscowości. Doty-
czyły one m.in. (wg. kolejności wystąpień): konieczności lepszej informacji 
na temat przygotowań do budowy oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, 
budowy chodnika i oświetlenia, oznakowania dróg, odwodnienia i naprawy 
mostka w Radlinie, rozgrywek A-klasowych na nowym boisku, budowy chod-
nika przez wieś w Górnie (w stronę Woli Jachowej i Zawady), podziękowania 
wójtowi za oświetlenie na Borze, konieczności wymiany połamanych płyt w 
chodniku w Górnie oraz zabezpieczenia nieformalnego wejścia (od strony 
skał) na nowe boisko w Górnie, jak również niedozwolonej gry chłopców na 
nowej płycie, która może ulec zniszczeniu.

Zgłoszono także konieczność wykoszenia rowów przy drodze na Cedzynę 
Pastwiska, usunięcia zagrożenia zalewania szkoły w Cedzynie - po nawałni-

cach, jak to zdarzyło się ostatnio. Sprawa tą ma się 
zająć Zakład Usług Komunalnych w Górnie. Po 
ostatnich ulewach trzeba także, zdaniem  miesz-
kańców Krajna (także Zagórza), odmulić rowy 
oraz uzupełnić powyrywane płytki oraz oczyścić 
przepusty po deszczach.

Większej uwagi ze strony pracowników UG 
wymaga oznakowanie skrzyżowania dróg powia-
towej z wojewódzką w Krajnie oraz ustawienie 
tablicy z nazwą: Krajno Łęki. Zdaniem radnego H. 
Klimka, należy oczyścić zabytkową studnię przy 
kościele w Krajnie oraz zabezpieczyć jej właz. 
Problemem w tej miejscowości, zwłaszcza obok 
sklepu, są watahy psów. 

Wiele kłopotów sprawia zalewanie niektórych 
posesji w Cedzynie (m.in. miejscowego sołtysa), 
po gwałtownych opadach deszczu oraz czyszcze-
niu zbiornika wyrównawczego.

Do zgłoszonych problemów ustosunkował 
się wójt gminy oraz jego pracownicy: Barbara 
Wołczyk, Czesław Kałuża oraz kierownik ZUK 
Marek Kitliński. Wójt zobowiązał swoje służby 
do eliminacji zgłoszonych niedociągnięć oraz in-
terwencji w instytucjach odpowiedzialnych, np. za 
drogi wojewódzkie i powiatowe.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczą-
cy RG Jan Sikora zakończył obrady.                               

Jerzy Kosowski

700 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na sfi nansowanie inwe-
stycji i modernizacji jednostek podległych samorządowi województwa, a prowadzących działalność 
w zakresie profi laktyki, terapii i lecznictwa odwykowego. 

Pieniądze na ten cel pochodzą z wpływów za 
wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem. 
Fundusze trafi ą do Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy oraz do Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychia-
trycznej w Kielcach. 

110 tysięcy złotych z funduszy na przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi przeznaczone zostało przez 

zarząd na dofi nansowanie zadań z zakresu profi -
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wynikających z „Programu Współpracy Samorzą-
du Województwa Świętokrzyskiego z organizacja-
mi pozarządowymi w 2007 roku”, a zleconych do 
realizacji organizacjom pozarządowym.

Z opłat za koncesje na alkohol
je na terenie szkolnym (własność gminy), bę-
dzie ono służyć także GIM-busom, przewożą-
cych uczniów.

 Wypowiedź wójta uzupełniła kierownik Zespo-
łu Obsługi Szkół Barbara Raczyńska, która 
omówiła przedsięwzięcia w oświacie gminnej:

-  przypomniała o obowiązku złożenia – do 5 lip-
ca br. – wniosków zainteresowanych rodziców 
na dofi nansowanie zakupu podręczników dla 
najmłodszych oraz mundurków szkolnych. W 
obydwu przypadkach dofi nansowanie dotyczyć 
będzie tylko tych rodzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza 351 zł/m-c.

Dofi nansowanie zakupu mundurków wyniesie: 
dla uczniów klas „O” – 70 złotych/ ucznia, klas I 

Już wakacje ...
Z sesji Rady Gminy
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Radny z Cedzyny Marcin Cedro, jak zwykle, 
porusza problemy tej miejscowości...

W interpelacjach glos zabiera sołtys Górna Marian 
Grzegolec.
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„Wschód Biznesu” - 
wsparcie dla przedsiębiorczych

Zaproszenie do udziału w projekcie
Europejskiej Agencji Rozwoju

Projekt „Wschód Biznesu”, realizowany przez FIRMĘ 2000 Sp. z o.o. i Duński In-
stytut Technologiczny, jest obecnie największym w Polsce projektem, mającym na celu 
podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działających w regionach uznanych za 
najsłabiej rozwinięte w kraju. Projekt trwał będzie do 31 grudnia 2007 r. i obejmuje 
swoim zasięgiem 5 województw Polski: warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, 
podkarpackie i świętokrzyskie. 

Na terenie województwa świętokrzyskie-
go Europejska Agencja Rozwoju Sp. J. Ko-
pik i wspólnicy pełni rolę akredytowanego 
podwykonawcy. Odpowiada za rekrutację 
uczestników, przeprowadzenie sesji dorad-
czych oraz szkoleń i mentoringu.

Do udziału w projekcie uprawnione są 
jedynie przedsiębiorstwa, które spełniają 
łącznie trzy warunki:
• posiadają status mikro i małego przed-

siębiorcy w rozumieniu Rozporządzenie 
Komisji WE nr 364/2004 z 25.02.2004

• prowadzą działalność gospodarczą (w ro-
zumieniu miejsca rejestracji) w ośrodkach 
(gminach), których liczba mieszkańców 
nie przekracza 50 tysięcy osób

• prowadzą działalność gospodarczą nie 
dłużej niż trzy lata, tj. zarejestrowali dzia-
łalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

   W ramach projektu zakłada się następują-
ce formy pomocy dla właścicieli fi rm i ich 
pracowników:

• opiekę profesjonalnych doradców, którzy 
pomogą w stworzeniu krótko - i długoter-
minowego planu rozwoju fi rmy

•  kompleksową ofertę szkoleniową dla 
pracowników i właścicieli fi rm, począw-
szy od szkoleń technicznych a kończąc na 
szkoleniach z zarządzania fi rmą (grupy 
ok. 20 osób)

• organizację spotkań z praktykami bizne-
su - właścicielami i kadrą zarządzającą 
przedsiębiorstw, które odniosły sukces na 
rynku (tzw. mentoring)

• przygotowanie i utrzymanie strony inter-
netowej przedsiębiorstwa do końca 2007r. 
(później istnieje możliwość przeniesienia 
strony na inny serwer)
Uczestnicy projektu ponoszą tylko 20% 

kosztów udziału (pozostałe 80% będzie 
współfi nansowane z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego). 

Istnieje również możliwość wniesienia 
wkładu własnego przez przedsiębiorcę 
w formie wydatków na wynagrodzenie, dzięki 
czemu udział w projekcie będzie - de facto  - 
bezpłatny. 

Wszystkie spotkania odbywają się w dni 
robocze.

Wszelkie informacje i niezbędne doku-
menty można otrzymać od akredytowanego 
podwykonawcy w województwie święto-
krzyskim: Europejska Agencja Rozwoju Sp. 
J. Kopik i wspólnicy, ul. Klonowa 55/34, 
25-553 Kielce, tel. :41/346 13 42, faks: 41/
346 13 43, e-mail: kielce@eurodotacje.pl 
http://www.eurodotacje.pl/

 

Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców z naszej gminy
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Bardzo przyjemne
z niezwykle pożytecznym

Szkolne remanenty

W ramach realizacji projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów  w Szkole Podsta-
wowej w Bęczkowie uczniowie korzystają z kilku form wzajemnie wspierających się 
działań. Wszystkie dzieci, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami, miały 
okazję wybrać sobie rodzaj zajęć, na które będą chodziły w czasie trwania projektu.

Głównym celem działań jest stworzenie 
możliwości rozwoju szkoły, uzyskanie lep-
szej jakości nauczania, wychowania, kształ-
cenia uczniów.

W ramach realizacji projektu Świętokrzy-
ska Kuźnia Pomysłów w szkole działają:

Pracownia artystyczna - główną działal-
nością koła jest nabywanie umiejętności wy-
konywania rękodzieła artystycznego, tj. szy-
dełkowania, wykonywania kwiatów z bibuły, 
wycinanek, lepienia z gliny i wykonywanie  
elementów do dekoracji na przedstawienia. 
Na zajęciach, które się już odbyły uczniowie 
wykonywali robótki ręczne na szydełku, two-
rzyli dekorację na szkolne akademie. Uczest-
niczyli również w warsztatach rzeźbiarskich 
i plastycznych

Uczniowie przygotowują elementy stro-
jów potrzebnych do różnych przedstawień 
wystawianych w szkole i poza nią. 

Bardzo ważną rolę odgrywa współpraca z 
Towarzystwem Przyjaciół Bęczkowa i miej-
scowymi  artystkami ludowymi. 

Ważne są również dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze, które prowadzimy z dziećmi 
mającymi trudności w nauce. 

Koło teatralne - członkowie koła zapo-
znali się z legendami regionu świętokrzy-
skiego (o powstaniu Kielc, o zbóju Madeju, 
o katedralnym zegarze…). Następnie wybrali 
jedną z nich - „ O zbóju Madeju”, na jej 
podstawie powstał scenariusz przedstawie-
nia teatralnego. Uczniowie otrzymali role 
i pracowali w dwóch grupach: aktorskiej  
i muzyczno – tanecznej. Gościem szkoły 
był pisarz regionu świętokrzyskiego, doktor 
nauk humanistycznych p. Stanisław Rogala. 
W ciekawy sposób opowiedział uczniom 
o swojej twórczości, uczniowie poznali 
warsztat pracy pisarza, ciekawostki z jego 
życia.

Koło przyrodniczo - ekologiczne 
– opiekunowie koła ekologicznego wybrali 
chętnych uczniów do pracy kole, następnie 
opracowali program pracy. Na początku 
koło skupiło się na przygotowania obchodów 
Dnia Ziemi. Z tej okazji zaprezentowano 
widowisko słowno – muzyczne pt. „Tarapa-
ty Króla Surowca Wtórnego” oraz „Ziemia 
– Kula olbrzymia”. Rozstrzygnięto konkurs 
na „Najdłuższy Łańcuch Ekologiczny”, 

w którym łącznie zebrano 30125 rolek pa-
pieru toaletowego. Łańcuch miał 3 km. Na 
uroczystość Dnia Ziemi przybyła p. leśnik 
z Nadleśnictwa w Daleszycach i przekazała 
sadzonki drzew iglastych na szkółkę leśną 
poświęcone przez Ojca św. Benedykta XVI. 
Uczniowie byli na wycieczce w Świętokrzy-
skim Parku Narodowym. Przez pracownika 
ŚPN przeprowadzona została prelekcja pt. „ 
Ochrona lasów w Polsce”. 

Uczniowie koła zostali zaproszeni do Mu-
zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni na obchody 
DNI LASU I ZADRZEWIEŃ, gdzie zapre-
zentowali program artystyczny „Tarapaty 
Króla Surowca Wtórnego w leśnej krainie”. 
W ramach koła ekologicznego zostały pod-
jęte czynności do wyodrębnienia  na terenie 
szkółki leśnej miejsca na sadzonki drzew 
i krzewów ozdobnych.

Koło informatyczne - całość działań 
projektu wspierana jest przez koło informa-
tyczne. Uczniowie pod opieką nauczycieli 
p. Jolanty Gałkiewicz i p. Edyty Jopowicz  
zajmują się robieniem, obróbką i drukowa-
niem zdjęć na gazetki szkolne, na których 
pokazywane są efekty działań projektu 
ŚKP. Uczniowie wraz z opiekunami napisa-
li i zredagowali artykuł do gazety lokalnej 
„Gołoborze”. Członkowie koła zbierają 
informacje dotyczące działań projektu ŚKP 
od poszczególnych grup w szkole, aby potem 
przedstawić je w prasie lokalnej, na gazet-
kach szkolnych oraz kronice szkolnej.

Uczniowie naszej szkoły korzystają rów-
nież z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 
na które chętnie przychodzą , korzystając 
z pomocy w nauce.

Realizacja projektu wspierana jest wy-
jazdami dzieci na wycieczki, które cieszą 
się wielką popularnością. Uczniowie byli  w 
Bodzentynie, gdzie przeprowadzona została 
prelekcja pt. „ Ochrona lasów w Polsce”, 
wzięli udział w zajęciach mających na celu 
rozpoznawanie drzew i krzewów. . Pod 
koniec roku szkolnego 33 uczniów wzięło 
udział w uroczystości z okazji rocznicy uro-
dzin Jana Pawła II. Dzieci miały możliwość 
uczestniczyć w mszy świętej w Katedrze w 
Kielcach oraz bawić się na festynie wspólnie 
z dziećmi i młodzieżą z innych szkół woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Jolanta Gałkiewicz

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach zorganizował 23 – 24 czerwca 
br. „Dni Otwartych Drzwi”, zapraszając  na nie 
rolników z rodzinami oraz ludzi związanych z tym 
zajęciem.

W drugim dniu imprezy – 24 czerwca br. – do 
Modliszewic udała się autokarem liczna reprezentacja 
naszej gminy, pod wodzą Heleny Jamrożek z Urzędu 
Gminy. Tworzyli ją wyróżniający się rolnicy, radni 
Rady Gminy oraz zespoły ludowe: „Bęczkowianie” 
i „Górnianecki”. Własnym samochodem na imprezę 
dotarł też wójt gminy Jarosław Królicki z rodziną.

Wycieczka udała się znakomicie: jej uczestnicy 
zwiedzili ośrodek, wystawę nowoczesnych maszyn 
i urządzeń rolniczych, wystawę zwierząt hodowlanym 
oraz ptactwa domowego. Miłym akcentem artystycz-
nym były występy naszych zespołów folklorystycz-
nych, które – przy okazji – promowały gminę Górno.

Na zdjęciu: Uczestnicy wycieczki do Modliszewic 
z wójtem gminy oraz „Górnianeckami”.                (J.)

W ramach programu „Wakacyjne Impe-
rium”, Telewizja Kielce  gościła w naszej gminie, 
fi lmując najciekawsze jej obiekty, m.in.: kościół 
w Leszczynach, zalew w Cedzynie i położone 
w jego sąsiedztwie hotele, nowo wybudowany 
stadion sportowy w Górnie i Środowiskowy 
Dom Samopomocy W programie znalazł się wy-
stęp zespołu „Bęczkowianie”, zaprezentowano też   
artystów  ludowych wraz z ich  dziełami sztuki.

Celem programu jest promocja naszej gminy. 
Czy się udała ? Możemy to ocenić sami 27 (lub 28) 
lipca, tuż po „Informacjach”, ok. godz.: 18,20.

Gmina Górno w TVP 3 !

Wycieczka do Modliszewic

W tym roku gmina otrzymała 171 tys. zł sub-
wencji oświatowej, którą władze przeznaczyły 
na doposażenie szkół, m.in. w stoliki, krzesełka, 
tablice itp. Niezależnie od tego z budżetu gminy 
oraz z 0,6-procentowej rezerwy subwencji dokona 
się zakupu potrzebnego sprzętu oraz remontu pla-
cówek oświatowych.

I tak: W Szkole Podstawowej w Radlinie wymieni 
się posadzkę na I piętrze, zaś w szkole w Skorze-
szycach gruntownemu remontowi poddane zostaną 
łazienki na I piętrze. W szkole w Bęczkowie boisko 
zostanie wyposażone w dodatkowy sprzęt, m.in. ko-
sze i ławeczki a boisko do koszykówki i siatkówki 
zostanie przystosowane do współczesnych wymogów. 
W szkole remontowi podana zostanie biblioteka, która 
wyposaży się w sieć komputerową.

Także w SP w Cedzynie jedno z pomieszczeń ada-
ptowane jest dla potrzeb pracowni komputerowej. 

W szkole w Woli Jachowej boisko otrzyma bram-
ki, a w siłowni wykonana zostanie wentylacja. Aby 
sprostać wymogom sanitarnym, jedno z pomieszczeń 
trzeba zaadoptować na zmywalnię płaszczy termoso-
wych. Naczynia te służą, na co dzień, do rozwożenia 
posiłków z miejscowej kuchni do szkół w Górnie 
i Skorzeszycach. Powyższe zadania należy wykonać 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.        (J.)

 

Wakacyjne remonty 
w szkołach
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Dziod prosalny
Nie pozwólmy zginąć gwarze...

Słabo !

Wyniki testów
gimnazjalnych

Ewa Siudajewska – córka zmarłej niedawno poetki ludowej, regionalistki i bajarki 
Anny Kowalskiej z Bęczkowa – sama uprawia twórczość ludową, pisząc wiersze i opo-
wiadania gwarą świętokrzyską.

- Moim pragnieniem – mówi p. Ewa – jest 
zwrócić uwagę społeczności naszego regionu 
na mowę naszych przodków – gwarę świę-
tokrzyską. Jestem przekonana, że w chwili 
kiedy gwara zaginie, zaginie także charakter 
naszego regionu. Obserwując miłośników 
folkloru, widzę jakie mają trudności w two-
rzeniu tych tekstów. Słyszy się mieszaninę 
mowy potocznej, polskiej i pojedyncze słowa 
gwarowe w jednym tekście...

Twórczość moja nie była jeszcze podda-
wana publicznej krytyce i być może spodoba 
się Czytelnikom...

Dziś publikujemy wiersz refl eksyjny pt. 
„Dziod prosalny”, zakończony zaskakującą 
pointą:

W lipiec pogodny, ciepły i porny
Miedzami co kroso zoguny psenice
Stary, zgarbiony sed dziod prosalny
Skrewajoc przed światem swoje oblice.

Łodziewek nań lichy i starty
Loska sekato, w rece kiej rokwa
I w cułkach nogi zdrozone, łotarte
A wedle niewielko sakwa.

Ta ceguj to stary tak suko
Co tela wydeptoł na ziemi ściezek ?
Do dźwi ludzkich chat stuko,
A prosi ło chleb i łodziewek.

W zagrody wsi jedny wlos zywo
I ludzi ło ksyne strawy prosieł
I no wkiej prosieł, óc nie podnosieł
Mówili ludzie:
- Cosik złego dziod w sobie skrywo

Przemierzeł wieś cało
A za nim nieufne ludziska,
Unemu chleba w ty wsi nie dano
Wkiej prosieł, puscali nań psiska.

Na kuniec wsi go pognali
Staremu w piersiach nie stało dechu
I nagle staneli...

Na ściezce dziecie igrało w piochu
Matusia z unego piosek trzepała
I chleba dawała pojdecke,
A mało dziecina chleb dziadu podała.

- Ne dziadku pozyw się trosecke.
Wzion chleb łod dzieciny,
Pomruk złowiescy poset wkoło
A dziecie wesoło w reśtkach kosuliny
Wołało:
- I weź mie dzisio ze sobo !

Łodziewek dziadowy targneło z radości,
Łach się łosunoł i upod na ziemie,
Porzieli ludzie kto w nich gościeł

Pod łachem dziod skrywoł krzydła janiele.

Podiós głowe, poglodoł na ludzi
W łocach co je skrywoł, mioł nieba bezmiary
I cuć beło co w unych sumienie się budzi
Kolana unym same się zginały.

Rzek unym, widzoc rozdziawione geby:
- Jak dobry jest Pon Bóg na niebie,
Dowieta się wsystkie ino wtedy,
Wkiej chleba ułomiecie głodnemu 
i w potrzebie

I zniknoł... a uni kleceli strwozeni
Nie rzekli nic miedzy sobo
Ta ino dzieciotko zdziwone zniknieniem
Krzykało:
- Janiele! Jo chciołem iść z tobo!
- Janiele weź mie ze sobo... Janiele
                                                                

Ewa Siudajewska

Wprawdzie wakacje trwają, ale warto 
wrócić do testów gimnazjalnych z tego roku. 
Niedawno ogłoszone zostały wyniki tych 
sprawdzianów i okazuje się, że gimnazjaliści 
z naszej gminy osiągnęli dość słabe wyniki 
i odległe miejsca w pow. kieleckim.

Najlepszy wynik uzyskali gimnazjaliści 
z Kostomłotów, którzy zdobyli 63 pkt na 100 moż-
liwych, w tym: 28 pkt. z testu humanistycznego 
oraz 35 pkt. z testu matematyczno-fi zycznego. Tyle 
samo punktów zdobyli jeszcze tylko uczniowie 
z gimnazjum w Kajetanowie, w gm. Zagnańsk..

Wśród 41 gimnazjów na terenie powiatu, na 28 
pozycji uplasowali się gimnazjaliści z Bęczkowa, 
uzyskując w sumie 53 pkt. (23 + 30), uczniowie 
gimnazjum w Górnie zajęli 35 miejsce - 52 pkt., 
a 36 – uczniowie z Woli Jachowej – 51 pkt. 

Uczniowie z pow. kieleckiego uzyskali wynik 
poniżej średniej krajowej. Lepsi okazali się np. 
gimnazjaliści z powiatów: skarżyskiego, sando-
mierskiego i staszowskiego. Na pocieszenie można 
podać fakt, iż najgorsze wyniki gimnazjów z pow. 
kieleckiego są i tak o 22 pkt. lepsze od wyników 
uzyskanych przez najgorsze szkoły kieleckie. 

(J.)

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się Wojewódzki Sejmik Regionali-
stów, zorganizowany przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. 

Umiliły obrady regionalistów
W kieleckim WDK

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie-
le organizacji i stowarzyszeń regionalnych 
z woj. świętokrzyskiego, a także zaproszeni 
goście: prof. dr Andrzej Tyszka, którego 
wystąpienie „Europejskie i polskie pojęcie 
regionalizmu” sprowokowało ożywioną 
dyskusję; Anatol Jan Omelaniuk – prezes 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regional-
nych Towarzystw Kultury, który zreferował 
sytuację w polskim ruchu regionalnym po 
VIII Kongresie RTK;  Jerzy Przeździecki 
– pisarz, dramaturg, intelektualista, który 
podzielił się swoimi refl eksjami na temat 
kultury i  potrzeby animowania działań kul-
turalnych na poziomie „małych ojczyzn”. 
Z ciepłym przyjęciem spotkało się pełne 
wspomnień i refl eksji o ludziach tworzących 
podwaliny ruchu regionalnego  wystąpienie 
Zofi i Kaczor Jędrzyckiej – prezesa Towa-
rzystwa Uniwersytetów Ludowych  z War-
szawy.  Niezwykłą osobowością był Bogdan 
Dworak z Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zagłębiowskiej, który opowiedział o swojej 
twórczości literackiej oraz działaniach na 
rzecz  regionalizmu na swoim terenie. Hu-

morystycznie przedstawił  związki „zagłębia-
ków” z „kielcokami”, ich kieleckie korzenie.  
Paweł Pierściński – prezes Związku Polskich 
Artystów Fotografi ków, największy miłośnik 
Ziemi Świętokrzyskiej zaprezentował się nie 
tylko jako artysta fotografi k, ale również jako 
poeta opiewający piękno naszego regionu. 

W dyskusji dzielono się problemami, 
z jakimi borykają się towarzystwa kultury, 
głównie z brakiem funduszy na działalność 
i trudnościami (a właściwie niemożnością) 
pozyskania środków unijnych na tę działal-
ność. Podsumowania obrad dokonał dr nauk 
med. Maciej Zarębski – prezes Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego. Najbarw-
niejszym i najpiękniejszym akcentem Sejmi-
ku były dzieci z formacji tanecznej „4H” ze 
szkół w Bęczkowie, które pod kierunkiem 
pań: Wiesławy Juchnowskiej i Halinki Czaji  
przygotowały występy taneczne. Występ za-
kończył się mazurem, a barwne, jak motyle, 
stroje tancerek cieszyły oczy i wywoływały 
uśmiechy na  twarzach zebranych.     

                                                                   
                                     (U.K.)
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„Górnianecki”
- dumą gminy !

Dumą, a jednocześnie wizytówką naszej gminy i miejscowości jest ludowy zespół śpie-
waczy ,,Górnianecki”. Sukcesy naszych kobiet zarówno w zespole jak i solistki - Kry-
styny Mochockiej w przeglądach i festiwalach zainspirowały mnie do poznania historii 
,,Górnianecek” 

Zespół powstał w roku 1982 (w tym roku, 
w sierpniu, będzie obchodził jubileusz 25-le-
cia powstania), wcześniej brał udział w róż-
nych lokalnych imprezach i liczył 10 osób. 
Nie występował wtedy w typowych strojach 
regionalnych, tylko w spódnicach i czerwo-
nych kamizelkach oraz białych bluzkach i 
chustkach z frędzlami na ramionach.

Repertuar był w zależności od okoliczno-
ści: piosenki biesiadne, przyśpiewki ludowe. 

W latach 1990-2000 zespół miał przerwę 
w działalności. Został reaktywowany w 
roku 2000, kiedy to wystąpił na dożynkach 
gminnych . Opiekunem zespołu jest Krysty-
na Mochocka, która przygotowuje repertuar 
i prowadzi próby. Zespół działa przy Kole 
Gospodyń Wiejskich i jest zarejestrowany 
w Wojewódzkim Związ-
ku Kółek i Organizacji 
Rolniczych jak również 
w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. Od 
tego czasu to zespół z po-
wodzeniem bierze udział 
w przeglądach starych 
pieśni ludowych z nasze-
go regionu. 

Urząd Gminy w Gór-
nie udostępnił środki 
fi nansowe na typowy 
strój świętokrzyski, który 
składa się z:  trzewików 
sznurowanych z cholew-
kami w czarnym kolorze, 
spódnicy jednokolorowej, 
zapaski do pasa, gorsetu 
kolorowego wyszywane-
go cekinami z naszytymi 
wstążkami, białej bluzki z 
płótna, kolorowej chustki z frędzlami, trzech 
sznurków czerwonych korali.

Rok 2001 - zespół zakwalifi kował się na 
XXV Międzynarodowe Buskie Spotkania 
z Folklorem - zajął III miejsce, solistka, K 
Mochocka – I miejsce . Zespół najczęściej 
występuje w składzie 12-osobowym, prezen-
tuje 3 utwory śpiewane acapello w zespole i 
solo. Zespół dokonał nagrania do studia Ra-
dio Kielce  półgodzinną audycję emitowana 
we wczesnych godzinach rannych.

Rok 2002 - na zaproszenie Starostwa 
Powiatowego, wraz z zespołem ,,Bęczkowia-
nie”, promował gminę na I Świętokrzyskich 
Targach Turystyki. Na Buskich Spotkaniach 
z Folklorem zajął III miejsce, zaś w Woje-
wódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Modliszewicach  promował gminę w dziedzi-

nie twórczości ludowej. Na III Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych w Śladkowie 
Małym zajął I miejsce.

Rok 2003 - na XXVII Buskich Spotka-
niach…. zespół zdobył II miejsce, a solistka 
p. Mochocka  wyróżnienie. Ponadto wzięła 
udział  w Krajowym Konkursie Śpiewaków, 
Gawędziarzy i Instrumentalistów w Bukowi-
nie Tatrzańskiej.

Rok 2004 - W Buskich Spotkaniach…..ze-
spól zdobył III miejsce, solistka I miejsce. 

Wystąpiła  także w Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel i Śpiewaków  Ludowych w Kazi-
mierzy Wielkiej i w przeglądzie pieśni ludo-
wych w Bukowinie, gdzie zajęła III miejsce. 
Zespół brał także udział w przeglądzie kolęd 
i pastorałek.

Rok 2005 - w przeglądzie kolęd oraz  Po-
wiatowym Przeglądzie Zespołów i Solistów 
solistka K. Mochocka zajęła I miejsce. W 
ogólnopolskim przeglądzie w Bukowinie 
zdobyła II miejsce. Buskie Spotkania, to III 
miejsce zespołu. Solistka, Krystyna w Ślad-
kowie zdobyła I miejsce, a podczas koncertu 
Sabałowe Bajania - II miejsce.

Rok 2006 - podczas Buskich Spotkań z 
Folklorem solistka zajęła III miejsce, a ze-
spół II miejsce. W Śladkowie na Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych III miejsce.

Rok 2007 - na przeglądzie pieśni postnych 
w Kaczynie solistka zajęła II miejsce, a Gór-
nianecki I miejsce. 

 9 czerwca podczas koncertu laureatów 
XXXI Buskich Spotkań z Folklorem w kie-
leckim parku zespół uhonorowano II miej-
scem, takie samo wyróżnienie spotkało panią 

Mochocką. Wtedy też wójt gminy Jarosław 
Królicki wręczył wyróżnionym dyplomy 
uznania i nagrody pieniężne.

Ale rok się jeszcze nie skończył i nie są 
to zapewne ostatnie suk-
cesy .

Zespół swoją obecno-
ścią uświetnia imprezy 
gminne i środowiskowe. 
Dwukrotnie występował 
w gimnazjum w Górnie 
podczas uroczystości 
wmurownia kamienia wę-
gielnego pod jego budowę 
oraz podczas otwarcia no-
wego budynku.

Obecnie zespół dosko-
nali swój repertuar dzięki 
uprzejmości dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
Hanny Pióro  w budynku 
naszej szkoły.

Na podstawie rozmo-
wy z Krystyną Mochocką 
opracowała: 

Teresa Murawska.

ŚDS w Woli Jachowej zaprasza oso-
by w wieku powyżej 16 lat, posiadające 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności umiarkowanym lub znacznym 
do udziału w zajęciach terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych.

Ośrodek prowadzi zajęcia w zakresie: 
terapii usprawniającej funkcje społeczne, 
terapii: plastyczno-technicznej, teatralnej, 
kulinarnej oraz rehabilitacji.

Dodatkowe informacje pod numerem 
tel.: 041/ 30-23-254.

Środowiskowy Dom 
Samopomocy zaprasza...

Krystyna Mochocka należy do grona najlepszych 
śpiewaczek ludowych w regionie świętokrzyskim.
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Nagle na estradzie pojawiły się... węże i 
to nie byle jakie, bo największy pyton tygrysi 
mierzył ponad 3 metry. To kielecka Dolina Ga-
dów przywiozła potężne, ale łagodne, węże, by 
uatrakcyjnić niedzielną imprezę. Wkrótce poja-
wili się śmiałkowie, którzy zakładali sobie pyto-

W upalną niedzielę dużym powodzeniem najmłodszych cieszył się brodzik w parku wodnym.

na na szyję. Trafi ła się nawet jedna dziewczyna, 
która - z nieukrywanym obrzydzeniem - wzięła 
węża do ręki. Wszyscy odważni otrzymali w na-
grodę bilety wstępu do kieleckiego terrarium...

Były też konkursy: dla dzieci i dorosłych. 
Tańczono na czas hula hoop, panowie pili na 
czas piwo, wybierano lwa i lwicę parkietu. 
Wreszcie przyszedł czas wyborów...

Zgłosiło się 13 kandydatek do miana naj-
piękniejszej dziewczyny tego lata, w tym jedna 
mężatka, którą z tłumu dopingowali mąż i có-
reczka. Panie najpierw przemaszerowały przez 
scenę w ubiorach „cywilnych”, prezentując uro-
dę i wdzięk oraz swoje umiejętności taneczne. 
Potem spacerowały w kostiumach kąpielowych 
i ten pokaz rozpalił do białości męską widownię. 

Prezentacji było kilka, bo również publiczność 
miała okazję wybrać swoją piękność.

Jury oraz publiczność wkrótce wybrali swo-
je faworyty Miss Cedzyny 2007: została nią jed-
na dziewczyna Izabela Sławek z Pawłowa - na 
zdjęciu - absolwentka LO im. Stanisława Staszi-
ca w Starachowicach. Ma 19 lat, jej wymiary, to 
170 cm wzrostu oraz: 86 – 70 – 90. Miss Lata 
Cedzyna 2007 była wyraźnie wzruszona wspól-
nym werdyktem: - nie spodziewałam się, że to 
właśnie ja mogę zostać miss – powiedziała, nie 
kryjąc wzruszenia i łez.

Spośród pięciu panów wybrano także Miste-
ra Lata Cedzyna 2007. Został nim Karol Brzoza 
z Woli Kopcowej, który dosłownie stanął na 
rękach i to chyba zadecydowało o wyborze...

Upalna niedziela sprawiła, że tego dnia 
nad zalew w Cedzynie przyjechały setki spra-
gnionych kąpieli i słońca letników, głównie 
z Kielc. Nie zabrakło nad wodą oraz przy scenie 
wyborów miss także mieszkańców naszej gmi-
ny. Była to bardzo udana niedziela, co widać na 
naszych zdjęciach.

L.p. Nazwa miejscowości Lipiec/dnia: Sierpień: Wrzesień:
1. Cedzyna 12 14 11
2. Leszczyny 17 16 13
3. Radlin 19 21 18
4. Krajno I (Zagórze, Wymyślona, Stara 

Wieś, Pogorzele)
26 28 25

5. Krajno II (Południowa,Parcele, Łęki) 31 30 27
6. Bęczków - Podmąchocice 24 23 20
7. Górno ( Parcele, Zawada, Bór) 3 2 3
8. Wola Jachowa 5 7 4
9. Skorzeszyce 10 9 6
Uwaga: zakład będzie zbierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na pusty 

worek. Prosimy o wystawienie worków poza posesje, o godz. 7.30.

Harmonogram wywozu śmieci

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krajnie 
już po raz kolejny uczestniczyli w cyklu zawo-
dów sportowych ,,Czwartki lekkoatletyczne”. 
Impreza, organizowana pod patronatem MO-
SiR-u w Kielcach, obfi towała w wiele cennych 
wyników. Tym bardziej, że na przeszkodzie sta-
ła zmienna pogoda i remont bieżni na stadionie 
lekkoatletycznym. 

Wśród wielu startujących na uwagę zasługują 
mali sportowcy uzyskujący w ogólnej klasyfi kacji 
miejsca punktowane: Sylwester Rojek – III m. 
w rzucie piłeczką palantową, Adrian Jarosiński 
- III m. w biegu na 1000 m., Dominik Skrzeczow-
ski plasujący się w ogólnej klasyfi kacji w dwóch 
konkurencjach na IV miejscu – 300 m i skok w 
dal. Ponadto w pierwszej szóstce miejsca zajmo-
wali: Szymon Szlufi k -300m., Michał Chrząszcz 
- rzut piłeczką palantową, Robert Nogalski - 60 m. 
W ogólnej klasyfi kacji szkół na 26 startujących 
nasza reprezentacja zajęła dobre VII miejsce. 

Nauczyciel w-f Sławomir Tofi l gratuluje 
wszystkim uczestnikom zawodów sukcesów, 
wytrwałości i życzy coraz lepszych rezultatów w 
kolejnej edycji „Czwartków lekkoatletycznych”.      

Dobre wyniki sportowców 
z Krajna

„Czwartki lekkoatletyczne

dokończenie ze strony 1

Izabela Sławek z Kielc
najpiękniejszą tego lata

Wybory Miss Cedzyny


