
(7/146)

490 ofert pracy na targach w Daleszycach - czyt. na str. 5

20 lipca - 20 sierpnia 2011 r.

Festyn Rodzinny z atrakcjami

Warsztaty na temat zatrudnienia
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Prezes OSP w Leszczynach Piotr Gil przecina wstęgę przed wejściem do 
zmodernizowanej remizy w Leszczynach.

80 lat OSP  
w Leszczynach !
Przy wyjątkowo niekorzystnej, deszczo-

wej pogodzie odbyły się - 3 lipca br. - w Lesz-
czynach uroczystości związane z jubileuszem 
80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w tej 
miejscowości. Pogoda nie pokrzyżowała jed-
nak szyków organizatorom, wszak strażacy 
wody się nie boją !

Festyn Rodzinny, przygotowany z okazji 
tego święta, oraz uroczyste oddanie zmodernizo-
wanej remizy – świetlicy, rozpoczęła msza św., 
polowa odprawiona na placu szkolnym przez ks. 
proboszcza parafii leszczyńskiej Ryszarda Za-
borka. Główne uroczystości odbyły się na spe-
cjalnie przygotowanej (pod dachem) scenie, przy 
nowo oddanym obiekcie. 

Gimnazjaliści  
z Górna myślą  

o swojej przyszłości

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, 
od dwóch lat, prowadzi zajęcia w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w formie warsztatów, na których mło-
dzież dowiaduje się, jakie czynniki powin-
na wziąć pod uwagę w wyborze dalszego 
kierunku edukacji. PUP organizuje także 
Powiatowe Targi Pracy pn. „Młodzież na 
rynku pracy”.

O tajnikach przedsiębiorczości, na spotkaniu 
w gimnazjum w Górnie, mówi Jan Cedzyński.

Jak już informowaliśmy, Akcja „Kochaj Życie”, zainicjowana 3 lata temu przez 
wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę – Korubę, dotycząca problemu raka 
piersi i nowotworu szyjki macicy, odniosła sukces. Jednakże w obliczu słabych sta-
tystyk naszego regionu w tym obszarze zdecydowano się ją wskrzesić i powrócić do 
idei promocji profilaktyki oraz poszerzyć jej oddziaływanie.

Kontynuacja Akcji „Kochaj Życie” 

Spotkanie w Górnie

Wykład na temat niebezpiecznych chorób kobiecych prowadzi mgr Jadwiga Zapała  
z Centrum Onkologii w Kielcach.
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Wójt gminy Górno Przemysław Łysak po-
witał uczestników zgromadzenia z wyjątkowy-
mi gośćmi, m.in.: wojewodą świętokrzyskim 
Bożentyną Pałką - Korubą, z  posłem na Sejm 
RP, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP - Mirosławem Pawlakiem, członkiem Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego – Janem 
Maćkowiakiem, komendantami: wojewódzkim 
PSP st. bryg.  Zbigniewem Muszczakiem oraz 
miejskim – st. bryg. Krzysztofem Janickim, 
posłem Henrykiem Milcarzem, starostą powia-
tu Zdzisławem Wrzałką, wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Renatą Janik, przedstawicielami 
samorządowych władz wojewódzkich, powia-
towych i gminnych a przede wszystkim zgro-
madzonych w szyku druhów OSP – jubilatów 
z Leszczyn oraz z innych jednostek w gminie. 
Przy okazji wójt wspomniał o akcji ratunkowej, 
jaką przeprowadzili strażacy przygotowujący się 
do uroczystości. Niedaleko remizy zdarzył się 
wypadek: samochód z kierowcą wpadł do przy-
drożnego rowu z wodą, przewracając się na bok. 
Woda zaczęła dostawać się do pojazdu. Gdyby 
nie szybka pomoc druhów, efekty wypadku mo-
gły być tragiczne. Oto jak potrzebni są strażacy.

Miłym akcentem uroczystości było uhono-
rowanie  najlepszych strażaków – ochotników 
odznaczeniami branżowymi. Otrzymali je: Syl-
wester Stachura, Grzegorz Wdowiak, Tomasz 
Krawczyk, Krzysztof Łakomiec, Jacek Bugaj-
ski, Łukasz Kundera, Jacek Filipowicz i Prze-
mysław Kaczmarczyk.

Po tej ceremonii odbyła się defilada podod-
działów OSP i przejście przed nowo oddany 
obiekt. Tutaj nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi 
przez prezesa OSP Leszczyny Piotra Gila, gości 
honorowych oraz wójta gminy. Odsłonięto tak-
że tablicę pamiątkową, którą poświęcił ks. pro-
boszcz Ryszard Zaborek. 

Po części oficjalnej przystąpiono do realizacji 
programu artystycznego, który obejrzała i wysłu-
chała, mimo niesprzyjającej pogody, spora liczba 
mieszkańców Leszczyn, gminy i zaproszonych 
gości. Wystąpili: śląski zespół biesiadny „We-
soły Masorz”, „Górnianecki” i „Bęczkowianie”, 
członkinie kół gospodyń wiejskich z Leszczyn 
i Woli Jachowej. Uczestników festynu zaproszo-
no do konkursów, gier i zabaw na scenie. Roz-
strzygnięto również konkurs „Na najlepszą zale-
wajkę” – wygrało KGW z Leszczyn. 

W godzinach wieczornych przygrywały ze-
społy Red One i Oxygen. Deszcz ustał i zabawa 
rozkręciła się na dobre. Zakończyła się późnym 
wieczorem.

Warto odnotować, iż z okazji festynu, w dniach 
2 – 3 lipca, na placu szkolnym, zainstalował się 
cytomammobus, w którym dokonywano badań 
cytologicznych oraz mammograficznych pań. 
Niestety, zła pogoda sprawiła, że zainteresowanie 
badaniami było niewielkie: badania cytologiczne 
przeszło 15 pań, zaś mammograficzne – 14.

Festyn Rodzinny z atrakcjami

80 lat OSP w Leszczynach !
Po raz pierwszy, w ramach ak-

cji „Krew darem życia – Najofiar-
niejsi w regionie”, zorganizowano 
punkt pobierania krwi oraz stano-

wisko do rejestracji dawców szpiku kost-
nego. I tutaj deszcz pokrzyżował organi-
zatorom szyki: krew oddało 18 dawców, 
pozyskano 8,1 litra tego cennego leku.

Jubileusz obchodów 80-lecia OSP 
w Leszczynach, choć impreza odbyła się 
w strugach deszczu, na pewno pozostanie 
mieszkańcom, a zwłaszcza strażakom, na 
długo w pamięci. (J.)

Tablicę pamiątkową na nowej remizie OSP w Leszczynach poświęca ks. pro-
boszcz Ryszard Zaborek

Prezes ZW ZOSP, poseł Mirosław Pawlak odznacza wyróżniających się 
strażaków z OSP Leszczyny.

Poczty sztandarowe jednostek OSP z naszej gminy przed nowo oddaną re-
mizą w Leszczynach.
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Jeśli wyniki badań czystości wody będą pozytywne Środki z zewnątrz zasilą budżet gminy

Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte

Dyrektorami zostali:
- Gimnazjum w Górnie – Stanisław 

Grzegorz Niestój,
- Gimnazjum w Woli Jachowej – Jo-

lanta Czerwiak,
- Zespół Szkół w Krajnie – Małgo-

rzata Gębska – Lisowska,
- Zespół Szkół w Bęczkowie – Elżbie-

ta Kasperek,

Jak informuje sekretarz gminy Jacek 
Piróg, w ub. środę – 13 lipca br. pobra-
no próbki wody, które ma przebadać kie-
lecki San.-Epid. Jeśli tylko Urząd Gminy 
w Górnie otrzyma ich pozytywne wyniki 
(a wszystko wskazuje, że tak będzie), na-
tychmiast podpisze umowę z WOPR na ob-
sługę ratowniczą i uruchomi miejsce do ką-
pieli, od strony zachodniej zalewu. Zdaniem 

Spragnieni wypoczynku nad cedzyńskim zalewem z niecierpliwością oczekują 
na rozpoczęcie sezonu kąpielowego w wyremontowanym zbiorniku.  Woda w akwe-
nie już jest, pierwsi chętni już nawet z niej korzystają, ale wyznaczonego miejsca do 
kąpieli, z obsługą ratowniczą, jeszcze nie ma. Kiedy będzie ?

sekretarza, jest duża szansa, by nastąpiło to 
jeszcze przed weekendem 30 – 31 lipca br. 
Dodajmy, że wynagrodzenie za obsługę ra-
towniczą pokryją gminy: Górno i Masłów, 
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 
przeznaczył na ten cel 10 tys. zł. Czekamy 
więc na ten moment, bo zalew w Cedzynie 
jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc 
do wypoczynku nad wodą. (J.)

Cedzyna rozpoczyna działalność

Panie, na spotkaniu w Górnie, z uwagą wysłuchują informacji 
wojewody Bożentyny Pałki - Koruby.

Pyzy, przygotowane przez panie z KGW w Woli Jachowej, sma-
kowały wszystkim, pani wojewoda poprosiła nawet o repetę.

dokończenie ze str. 1

Kontynuacja Akcji „Kochaj Życie” 

Spotkanie w Górnie
Obecna kampania profilaktyczna, kiero-

wana do mieszkańców regionu świętokrzy-
skiego, poruszać będzie równolegle pro-
blem raka piersi, nowotworu szyjki macicy 
oraz raka prostaty.

Organizatorami wiodącymi akcji są: 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
– Koruba oraz wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

Akcja „Kochaj Życie” jest prowadzona 
także na terenie naszej gminy: 28 czerwca, 
w świetlicy OSP w Górnie, odbyło się spo-

tkanie informacyjne z udziałem organizato-
rów wiodących: wojewody Bożentyny Pałki 
– Koruby oraz wicemarszałka wojewódz-
twa – Grzegorza Świercza. Obecna była 
także przedstawicielka Centrum Onkologii 
w Kielcach – Jadwiga Zapała. Gości oraz 
uczestników spotkania (przeważały panie) 
powitał wójt gminy Przemysław Łysak, 
w obecności przewodniczącego Rady Gmi-
ny Grzegorza Skiby oraz wicewójta Pawła 
Marwickiego.

Trójka gości z Kielc zapoznała zebra-
nych w niewesołą sytuacją pod względem 

zachorowalności na wspomniane wyżej 
choroby, agitując do wykorzystania wszyst-
kich środków, jakie przygotowano do walki 
z tymi chorobami. Wczesne wykrycie raka 
piersi oraz prostaty rokuje duże nadzieje na 
całkowite wyleczenie. 

Uczestnicy spotkania otrzymali specjal-
ne wydawnictwa informujące o tych choro-
bach i badaniach profilaktycznych.

Miłą niespodzianką, na koniec spotka-
nia, był poczęstunek (pyszne pyzy) przygo-
towany przez panie z KGW w Woli Jacho-
wej.

Efektem działań profilaktycznych na te-
renie naszej gminy była kolejna wizyta cy-
tomammobusa i możliwość zrobienia sobie 
badań: 2 – 3 lipca br. podczas Festynu Ro-
dzinnego w Leszczynach, z okazji 80-lecia 
OSP w tej miejscowości. (J.)

Powszechnie wiadomo, że na ogół 
w każdym gospodarstwie przydałoby 
się więcej pieniędzy, bo wydatków jest 
coraz więcej. Dotyczy to także budżetu 
gminy. I dlatego warto zabiegać o dodat-
kowe pieniądze z zewnątrz.

Ostatnie inicjatywy gminy udowod-
niły, że tak właśnie jest: oto otrzymali-
śmy informację od ministra finansów, że 
gmina otrzymała 61.000 zł ze środków 
rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej. Kwota ta zostanie przeznaczona 
na dofinansowanie wydatków związanych 
z przeprowadzeniem remontów bieżących 
w Szkole Podstawowej w Bęczkowie.

Kolejny miły sygnał nadszedł od wo-
jewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki 
– Koruby, która - na wniosek wójta gminy 
– przyznała 30 tys. zł, m.in. na zakup opro-
gramowania komputerowego dla USC.

Kwotę 10 tys. zł gmina otrzymała 
ostatnio także z Urzędu Marszałkowskie-
go na zabezpieczenie ratownicze zalewu 
w Cedzynie.

Chciałoby się powiedzieć dziękujemy 
bardzo i... prosimy o jeszcze. (J.)

- Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Cedzynie – Ewa Krajcarz,

- Szkoła Podstawowa w Leszczynach 
– Jerzy Snopek.

Konkurs na dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Woli Jachowej na razie nie został 
rozstrzygnięty.

Zakończyły się konkursy na dyrektorów szkół w gminie Górno. 9 -osobowa ko-
misja, pod wodzą wójta gminy Przemysława Łysaka, podjęła następujące decyzje:

Warto być  
aktywnym !
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Warsztaty na temat zatrudnienia

W KGW Wola Jachowa

Gimnazjaliści z Górna myślą o swojej przyszłości

Kolejne warsztaty odbyły się 3 czerwca 
br. w Gimnazjum w Górnie. Poprowadzili je 
doradcy zawodowi PUP: Katarzyna Piżuch 
oraz Iwona Kwasek, informacje uzupełnili: 
dyrektor PUP Małgorzata Stanioch, kie-
rownik Referatu Poradnictwa Zawodowego 
i Szkoleń PUP Marcin Świercz, miejscowy 
przedsiębiorca budowlany Jan Cedzyński 
oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Mło-
dzieży OHP Mirosław Gocał. W spotkaniu, 
które otworzył dyrektor gimnazjum Grze-
gorz Niestój, uczestniczył także wójt gminy 
Przemysław Łysak.

Gimnazjaliści (dwie klasy – 42 uczniów) 
z dużym zainteresowaniem wysłuchali infor-
macji na temat dalszej nauki, wyboru atrak-
cyjnego zawodu, metod poszukiwania za-
trudnienia itp. Jak wynikało z tych informacji, 
przekazanych z pomocą urządzeń audiowizu-
alnych, nowe zawody, na które jest obecnie 

zapotrzebowanie, powstają w obszarach: 
informatyka i telekomunikacja, technologie 
informacyjne, biotechnologia i jej zastosowa-
nie, ochrona środowiska, eksploatacja morza 
i dna morskiego, obsługa procesów integracji 
regionalnej, elektroniczne operacje finanso-
we, ochrona zdrowia, edukacja prozdrowot-
na, domowa, opieka medyczna, edukacja.

Nowe specjalności w szkolnictwie po-
nadgimnazjalnym i policealnym, to: tech-
nik usług finansowych, technik cyfrowych 
programów graficznych, florysta, operator 
dźwięku, technik transportu drogowego, 
opiekun medyczny, technik turystyki wiej-
skiej oraz terapeuta zajęciowy.

Obecnie na pracę w woj. świętokrzyskim 
mogą liczyć: robotnicy drogowi i budow-
lani, wykwalifikowani kierowcy z upraw-
nieniami do przewozu ludzi i rzeczy, me-
chanicy i elektromechanicy pojazdów 
samochodowych, blacharze i lakiernicy 

samochodowi, malarze i monterzy insta-
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
pracownicy gastronomi: kucharz, gar-
mażer, piekarz i cukiernik, monterzy in-
stalacji c.o. i ciepłej wody, specjaliści ds. 
rachunkowości oraz stolarze budowlani 
i meblowi.

Na spotkaniu mówiono także o cechach, 
jakie powinien posiadać absolwent: znać ję-
zyki obce, sprawnie posługiwać się kom-
puterem, być mobilnym i elastycznym, 
śledzić rynek pracy i dokształcać się, być 
przygotowanym na ewentualne okresy 
bezrobocia, rozwijać umiejętności organi-
zatorskie pracy w zespole, być kreatyw-
nym oraz umieć sobie radzić w zmieniają-
cym się otoczeniu.

Po zakończeniu wykładów, gimnazjaliści 
zadawali pytania, które świadczyły o tym, że 
warsztaty były tutaj bardzo potrzebne i speł-
niły swoje zadanie.             (Kos.)

Dla wsi, gminy i dla siebie...
Praca – dom – praca, tak wygląda życie wielu osób w dzisiejszych czasach. Pochłonię-

ci problemami dnia codziennego nie mamy czasu na spotkania towarzyskie, zrozumienie 
drugiego człowieka. Grupa kobiet z Woli Jachowej stwierdziła, że warto się zatrzymać, 
porozmawiać i zrobić coś konstruktywnego. Postanowiły założyć Koło Gospodyń Wiej-
skich, które formalnie zostało powołane do życia 19 lutego 2009 roku.

Założeniem członkiń klubu jest integro-
wanie mieszkańców wsi, zaś podstawą dzia-
łalności - wykonywanie i nauka rzeczy, które 
prawdziwa gospodyni umieć powinna. Każda 
z nich wnosi coś swojego, różne są bowiem 
tradycje rodzinne, choćby związane z goto-
waniem. Panie robią dania typowo regionalne 
i staropolskie. W najbliższej przyszłości pla-
nują także haftować, szyć i tworzyć przeróżne 
prace ręczne. Obecnie takie rzeczy zaczynają 
być bardzo modne, a przecież kiedyś wyko-
nywały je nasze matki, babki i prababki. 

W sierpniu ub. roku, na wniosek gminy, 
w ramach tzw. „małych grantów” LGD „Wo-
kół Łysej Góry”, Urząd Marszałkowski przy-
znał  dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł, 
(gmina dołożyła 14,5 tys. zł), za które zaku-
piono stroje ludowe dla zespołów w gminie, 

w tym dla KGW w Woli Jachowej. W listopa-
dzie ub. roku, na imprezie okolicznościowej 
w miejscowej szkole, panie z KGW otrzymały 
nowe stroje ludowe, uszyte przez firmę „Pol-
skie Stroje Ludowe” z Chełmna. Każdy z nich 
składa sie z: butów, spódnicy, halki, bluzki, 
gorsetu, korali i chustki. Od tej pory zaczęła 
się „nowa era” w działalności” KGW. 

Koło, mimo krótkiego stażu, bierze udział 
w konkursach na najlepsze potrawy - dwu-
krotne uczestnictwo w konkursie wojewo-
dy świętokrzyskiego na tradycyjną potrawę 
świąteczną oraz konkursach powiatowych, 
np. na ubiegłoroczny konkurs powiatowy 
Barbara Grzesik i Krystyna Sobieraj wy-
brały soczysty „Karczek świętokrzyski z nie-
spodzianką”, przepyszne „Kieszonki scha-
bowe spod Świętego Krzyża” i chrupiącego 

„Kurczaka faszerowanego w miodzie”. Spe-
cjały spotkały się z powszechnym uznaniem.

Tradycyjne potrawy wigilijne, życzenia 
i kolędy – tak w skrócie wyglądało spotkanie 
wigilijne Koła Gospodyń Wiejskich, które 
miało miejsce 21 grudnia 2010 r., w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej.

Niedawno panie z KGW w Woli Jacho-
wej wzięły udział w tegorocznym  Święcie 
Kwitnącej Wiśni, przygotowanym przez wła-
dze Ożarowa w miejscowości Nowe. Wystą-
piły w konkursie na najsmaczniejszą potrawę 
regionalną i zdobyły wyróżnienie za kiszoną 
kapustę na śmietanie, o nazwie „wolanecka” 
oraz za żeberka zapiekane z cebulą i  ziem-
niakami tartymi. Jest to już kolejne wyróżnie-
nie za pyszności przygotowane m.in. przez 
Małgorzatę Satro i Barbarę Tamborską. 

Swój kulinarny kunszt mieszkanki Woli 
zaprezentowały ostatnio podczas spotkania, 
w remizie OSP w Górnie, z wojewodą Bo-
żentyną Pałką – Korubą i wicemarszałkiem 
Grzegorzem Świerczem na temat badań 
cytologicznych i mammograficznych pań. 
Podane pyzy ze skwarkami szybko zniknęły 
z półmisków, a niektórzy uczestnicy spotka-
nia pytali o repetę.

KGW specjalizuje się nie tylko w dzia-
łalności kulinarnej, niedawno jego członkinie 
przygotowały m.in. piękne widowisko folk-
lorystyczne, z którym wystąpiły dla jubilatów 
„złotych godów” na imprezie w Szkole Pod-
stawowej w Górnie. Artystki ludowe z KGW 
oklaskiwano także 3 lipca na festynie rodzin-
nym w Leszczynach, zaś 24 lipca w Górnie. 
Panie otrzymały zasłużone oklaski za swoje, 
folklorystyczne występy.

Kołu prezesuje Barbara Grzesik, która 
- wraz ze swoimi koleżankami, obok wyżej 
wymienionych: Barbarą Borek, Renatą Ce-
dro, Heleną Iwan, Zdzisławą Iwan, Eweliną 
Grzesik, Czesławą Kobyłecką, Kingą Kot, 
Marią Kot, Teresą Satro i Anną Susło - przy-
gotowuje kolejne plany działania. Wkrótce 
na pewno o nich usłyszymy.

Sukcesy KGW to dobra promocja naszej 
gminy. Tak trzymać !               (J.K.)

Na jubileusz „złotych godów” panie z KGW w Woli Jachowej przygotowały interesujące 
widowisko folklorystyczne.
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„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” 

VI Powiatowe Targi Pracy w Daleszycach

Na pokaz przybyli rodzice 
uczniów, nauczyciele, uczniowie 
i zaproszona na tę uroczystość 
pielęgniarka z Radlina - Ma-
rzena Rzędowska. Po akademii 
dzieci otrzymały z rąk dyrektor 
Elżbiety Kasperek pamiątkowe 
dyplomy i maskotki projektu - 
myszki palcynki.

Realizacja projektu rozpoczę-
ła się w styczniu br. i trwała do 
końca roku szkolnego. Program, 
który był realizowany na zaję-
ciach nosił nazwę „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Dużo dzia-
łań podejmowanych w ramach 
projektu nastawionych było na 
zdrowy i harmonijny styl ży-
cia. W związku z tym odbywały 
się liczne wycieczki plenerowe 
a także wyjazd na basen do Mą-
chocic.

J. J.

13 czerwca, w SP w Bęczkowie, odbyła się prezentacja efektów III etapu projektu. 
Uczniowie, pod kierunkiem swojej wychowawczyni -Jolanty Janyst, zaprezentowali hu-
morystyczne przedstawienie pt. „Baśń o panowaniu Zdrówka”, połączone ze śpiewem 
piosenek i wspólną zabawą w rytmie ścieżki dźwiękowej z filmu „Madagaskar”- Wygi-
nam śmiało ciało. 

Pokaz efektów III etapu projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
wysłał około 400 zaproszeń do bezro-
botnych z naszej gminy, z informacją 
o przedsięwzięciu. 30 czerwca w budyn-
ku Gimnazjum w Daleszycach czekało 
na nich ponad 490 ofert pracy, w tym 
120 miejsc pracy zgłoszonych przez pra-
codawców krajowych i 57 zagranicznych  
na 360 miejsc pracy, upowszechnionych 
w ramach sieci EURES, w takich za-

wodach jak: agent ubezpieczeniowy, 
barman, cieśla, fryzjer, hydraulik, kie-
rowca, kosmetyczka, kucharz, piekarz, 
malarz, szklarz, sprzątaczka, sprzedaw-
ca, szwaczka, tokarz, tynkarz czy też wę-
dliniarz, i wielu innych.

W trakcie targów, doradcy zawodowi, 
wraz z prawnikiem, prowadzili zajęcia, 
w panelach dyskusyjnych, przeznaczone 
dla osób bezrobotnych i poszukujących 

490 ofert pracy !
Jednym z organizatorów VI Powiatowych Targów Pracy, obok Powiatowe-

go Urzędu Pracy w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach i Urzę-
du Gminy w Rakowie był także Urząd Gminy w Górnie, który reprezentowali 
przewodniczący Rady Gminy w Górnie Grzegorz Skiba oraz - na stoisku pro-
mocyjnym - pracownicy urzędu.

pracy. Podczas takiego spotkania osoby 
te mogły dowiedzieć się, w jaki spo-
sób można poprzez przez Urząd Pracy 
zdobyć zawód, podnieść kwalifikacje 
zawodowe, uzyskać pomoc w rozwoju 
osobistym, a także zdobyć dodatkowe 
informacje o lokalnym rynku pracy.

Dla osób po 45 roku życia przygoto-
wano panel na temat wzbudzania moty-
wacji do aktywnego poszukiwania i wej-
ścia na rynek pracy. Przedstawiono im 
także możliwości podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych oraz nabycia nowych 
kompetencji.

Patronat nad targami objęli: Adam 
Jarubas – marszałek województwa 
świętokrzyskiego, Zdzisław Wrzałka 
– starosta kielecki oraz Andrzej Lato – 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach.    J.S

Wśród organizatorów spotkania - przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Skiba oraz: Stoisko Urzędu Gminy Górno.



6 „Gołoborze”

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Po raz pierwszy w nowej sali gimnastycznej SP w Cedzynie

Projekt, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, realizowany 
był w okresie od 2 listopada 2010 do 
20 czerwca 2011 roku w klasie I. Temat 
przewodni brzmiał: „Zawody w mojej 
miejscowości”. W czasie zajęć, ucznio-
wie pod kierunkiem wychowawczyni 
– Izabeli Wajs, poznawali specyfikę 
pracy w zawodach, które mogli spotkać 
w swojej rodzinnej miejscowości. Po-

Pokaz efektów projektu
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie, 10 czerwca br., od-

była się uroczysta prezentacja i podsumowanie projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”.

przez zabawę i naukę, dowiedzieli się, 
na czym polega praca np. aptekarza, stra-
żaka, policjanta, listonosza, pielęgniarki, 
krawcowej czy nauczycielki oraz tego, 
iż każdy zawód jest bardzo potrzebny 
i ważny.

W ramach projektu dzieci odwiedziły 
OSP w Górnie, aptekę, Ośrodek Zdrowia, 
pocztę i Posterunek Policji. Były to dla 
nich ciekawe doświadczenia. Podczas 
pokazu efektów ponad półrocznej pracy 

dzieci zaprezentowały swoje umiejętno-
ści w scenkach tematycznie związanych 
z projektem, śpiewały piosenki, recyto-
wały wiersze, grały na instrumentach, 
wręczały gościom własnoręcznie wyko-
nane pocztówki oraz częstowały słodki-
mi ciasteczkami.

Na scenie pojawili się miedzy inny-
mi: listonosz, policjant, piekarz, młynarz, 
kosiarze, fryzjerka, lekarz. Młodych ar-
tystów oklaskiwali przybyli goście: Do-
rota Kot – radna Górna, Marian Grze-
golec – sołtys, Hanna Pióro – dyrektor 
szkoły, rodzice, nauczyciele i uczniowie 
z klas 0 – III.

Na koniec pokazu dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i myszki – ma-
skotki projektu, po czym udały się na 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.( I.W.)

Przez trzy lata uczniowie realizowali 
projekt „Rozszerzam własne horyzonty. 
Więcej wiem, umiem i rozumiem”. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szkoła pozyskała 185 664 
złote na realizację zajęć pozalekcyjnych. 
Uczniowie wzięli udział w zajęciach kół: 
języka angielskiego, ekologiczno - przy-
rodniczego, Młodego Matematyka, w za-
jęciach wyrównawczych z matematyki, 
zajęciach logopedycznych, w 4 wyjazdach 
tematycznych. Każde dziecko w szko-
le wzięło udział w co najmniej jednym 
działaniu. Część działań utrwalono na 
zdjęciach, z których powstała fotogaleria. 
Udało się naprawdę bardzo dużo zrobić za 
te pieniądze. Oto kilka liczb:

- za 13 730,00 zł. zakupiono środki 
do realizacji zajęć (telewizor, odtwarzacz, 
laptop, urządzenie wielofunkcyjne, apa-
rat fotograficzny), które mamy nadzieję, 
że jeszcze długo będą służyły naszym 
uczniom,

- za 4156,69 zł. zakupiono książek dla 
dzieci,

- około 6230,00 zł wydano na drobne 
materiały szkolne dla uczniów, 8466 zł - 
na multimedialne programy komputero-
we, 9656 zł - na pomoce dydaktyczne do 
zajęć.

- zorganizowano 4 tematyczne wyjaz-
dy edukacyjne za 10.800 zł. W każdym 
wyjeździe uczestniczyło 30 uczniów.

 W ciągu tego roku szkolnego ucznio-
wie wzięli udział ogółem w 553 godzi-
nach zajęć pozalekcyjnych realizowanych 
w ramach tego projektu. 

Drugi projekt, adresowany do pierw-
szaków, nosił tytuł: „Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy.” 
Jego głównym celem było dostosowanie 
nauki i zabawy do indywidualnych po-
trzeb i możliwości uczniów. Jego realiza-
cję prowadzono poprzez m.in.: poznanie 
świata przyrody najbliższego otoczenia 
w wiosennej i letniej porze roku. W tym 
celu wykorzystano różne miejsca: las, 
łąkę, rzekę, zalew, podwórko ucznia czy 
ośrodki wypoczynkowe. Nauka stała się 
zabawą i przyjemnością, nauczyciele pro-
ponowali podopiecznym takie rozwiąza-
nia, które dawały szanse każdemu dziec-
ku zgodnie z mottem projektu: „Każde 
dziecko jest zdolne”.

Finał realizacji projektów w nowej sali 
gimnastycznej otwarła dyrektor szkoły 
Ewa Krajcarz, która powitała świadków 
tego wydarzenia, m.in.: przedstawicieli: 
Urzędu Marszałkowskiego - Henryka 
Salwę, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego - Adama Żebrowskiego, 

dyplomów i nagród uczniom, którzy brali 
udział w konkursach projektowych, m.in.: 
„Dbamy o zwierzęta zimą”, Świętokrzy-
skie czaruje”, „Przyroda na szkle malo-
wana” czy „Kangurek matematyczny”.

Dyrektor szkoły podziękowała szkol-
nym koordynatorkom projektów: Zuzan-
nie Pawlik, Alicji Jędrzejczyk, Halinie 
Grudzień oraz nauczycielom zaangażo-
wanym w to przedsięwzięcie. Także spon-
sorom, którzy wsparli szkołę materialnie.

W części artystycznej wystąpili 
uczniowie klas starszych, prezentując pro-
gram o swoim patronie Stefanie Żerom-
skim oraz pierwszaki, którzy promowali 
ochronę przyrody. Młodzi artyści oraz ich 
opiekunowie: Małgorzata Zając, Alina 
Bugaj, Alicja Jędrzejczyk, Zuzanna 
Pawlik i Małgorzata Maciocha otrzy-
mali duże brawa od zgromadzonej w sali 
publiczności. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
wprowadzenia projektów w życie i ich 
realizacji podziękowała przewodnicząca 
Rady Rodziców – Wiesława Kowalik, 
podkreślając, że realizowane projekty 
przyczyniły się do rozwoju osobowości 
uczniów i podniesienia poziomu ich wie-
dzy.

Na koniec wszystkich poczęstowano 
posiłkiem ze słodyczami i napojami. 

(J.)

Finał szkolnych projektów unijnych
Nowo zbudowana sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Cedzynie po raz 

pierwszy – 17 czerwca br. – rozbrzmiała gwarem uczniów, którzy zebrali się 
tutaj, by podsumować szkolne projekty unijne realizowane przez dzieci z klasy 
pierwszej, młodzież i ich nauczycieli.

To m.in. te dzieci skorzystały najbardziej z realizacji projektów 
unijnych. 

wiceprzewodni-
czącą Rady Gmi-
ny, radną Cedzyny 
- Anetę Dudzik, 
d y r e k t o r a  Wy -
dawnictwa „Nowa 
Era”- Jacka Mały-
sa oraz koordyna-
torów projektów: 
Jolantę i Jacka 
Lipiec

Miłym akcen-
tem uroczystości 
było wręczenie 
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Co zrobić ze swoimi śmieciami, jeśli 
się nie chce płacić za ich wywóz ? Naj-
lepiej wyrzucić, po kryjomu, do lasu lub 
w inne, odludne miejsce. W ten sposób ro-
śnie liczba „dzikich” wysypisk w lasach, 
wąwozach, na polach lub innych rzadko 
odwiedzanych miejscach. Likwidacją 
tych śmietnisk, z konieczności, zajmują 
się gminy, płacąc słono z budżetu gminy.

„Dzikie” odpady trafiają nierzadko 
także na prywatne posesje. Tak było ostat-
nio z posesją Czesława Dudka z Leszczyn 
– Skała. Na jego posesję podrzucono ster-
tę śmieci, doprowadzając właściciela do 
wściekłości, czemu trudno się dziwić. Go-
spodarz nie uprzątnął od razu śmieci, lecz 

postanowił w nich pogrzebać. Opłaciło 
się: znalazł tam kartki z ocenami i nazwi-
skami dwóch uczniów oraz inne dane oso-
bowe, m.in. wydruki operacji bankowych. 
Dowody te przedstawił w Komisariacie 

Czesław Dudek jest bardzo zadowolo-
ny z takiego obrotu sprawy: Śmieci są ko-
palnią wiedzy – mówi. Śmiecenie to gorsze 
niż draństwo !

Może ta historia podziała ostudzająco 
na tych, którzy lubią podrzucać „kukułcze 
jaja” innym..?

500 zł kary za podrzucenie śmieci

Fundacja „Odzyskaj Środowisko” dziękuje

Policji w Górnie, sprawę poruszył też na 
sesji Rady Gminy. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać: policja szybko odnalazła 
sprawcę nieporządku na posesji p. Czesła-
wa. Okazała się nią mieszkanka sąsiedniej 
gminy Masłów. Pod ciężarem dowodów 
rzeczowych przyznała się do winy. Policja 
nałożyła na nią mandat w wysokości 500 
zł, ponadto kobieta została zobowiązana 
do posprzątania po sobie, co też uczyniła.

Kukułcze jajo !

Wójt gminy Górno – Przemysław 
Łysak, Rada Gminy Górno z jej prze-
wodniczącym Grzegorzem Skibą, Bank 
Spółdzielczy Daleszyce i prezes Barba-
ra Sodel, Usługi Transportowe - Anna 
i Wojciech Brożyna, Zakład Blachar-
sko-Dekarski – Jan Cedzyński, Towa-
rzystwo Ubezpieczeniowe Generali, 

Podziękowanie sponsorom
Przedsięwzięcie związane z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Górnie nie 

mogłoby się odbyć bez pomocy i bezinteresownego wsparcia sponsorów, przyjaciół 
szkoły. Pragniemy, aby nasze podziękowania i wyrazy wdzięczności przyjęli:

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Han-
dlowy HARPOL - Aleksander Harabin, 
Usługi Transportowe - Jan Jaros, Pie-
karnia - Joanna Jaworska, RESTAU-
RATOR-SERWIS - Wojciech Kiercz, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usłu-
gowe - Marian Kisiel, Przedsiębiorstwo 
ROTEX - Robert Kisiel, Sklep Spo-

żywczo Przemysłowy - Justyna Kluzek, 
Agnieszka Migoń, P.H.U. LECH - Le-
szek Pióro, radna miejscowości Górno 
- Janina Rubak, Iwona i Zbigniew So-
bieraj, P.U.H. TOMEX - Tomasz Strzą-
bała, Zakład Kamieniarski - Dariusz 
Szczepańczyk, Sklep Spożywczo-Prze-
mysłowy - Wiesława Zielonka, Zakład 
Produkcji Betonu HOCHTRANS, Ze-
spół Śpiewaczy „Górnianecki”, wszyst-
kie osoby, instytucje, które nam poma-
gały i nas wspierały.

Serdecznie Państwu dziękujemy  
za okazane wsparcie i życzliwość

Organizatorzy

Na początku maja br., na terenie 
gminy Górno, zorganizowano zbiórkę 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, czyli starych telewizorów, kom-
puterów, drukarek, żelazek itp. W wyni-
ku akcji zebrano 15 ton tych odpadów.

W związku z tym, wójt gminy Prze-
mysław Łysak otrzymał pismo z Funda-
cji „Odzyskaj Środowisko” w Kielcach, 
w którym czytamy: 

„Pragnę wyrazić swoje zadowolenie 
z nawiązanej współpracy i - w imieniu 
„Fundacji Odzyskaj Środowisko” - po-
dziękować za Pańską przychylność oraz 
zainteresowanie dla prowadzonej kampa-
nii ekologicznej. Ilość odpadów, z których 
została oczyszczona gmina Górno, poka-
zuje jak duże jest zapotrzebowanie miesz-
kańców na prowadzenie takich akcji.

Dziękując za umożliwienie przepro-
wadzenia zbiórki, wierzymy, że realizacja 
naszych, wspólnych zamierzeń i tak efek-
tywnie rozpoczęta współpraca, będzie dla 
Państwa źródłem satysfakcji”. 

Prezez Fundacji  
Marta Szczecińska.

Zebrano 15 ton  
elektrośmieci !

Jest wychowawcą klasy 0 „A”. 
Ukończyła Uniwersytet Humanistycz-
no-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 
w Kielcach o kierunku „Zintegrowana 
Edukacja Wczesnoszkolna i Przed-
szkolna z Terapią Pedagogiczną”. W za-
wodzie pracuje od 2 lat. Doceniając 
pracę oraz życzliwy stosunek do dzieci, 
rodzice uczniów kl. 0 „A” zgłosili ją do 
plebiscytu „Belfer 2010/2011”. 

Belfer Roku !
W plebiscycie „Echa Dnia”, na najpopularniejszego nauczyciela w woje-

wództwie świętokrzyskim, w „Złotej Dziesiątce” znalazła się Kamila Czaja – na-
uczycielka Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej. W powiecie kieleckim ziem-
skim zdobyła drugie miejsce. W kategorii szkoły podstawowe była trzecia.

W dalszym ciągu zamierza dosko-
nalić warsztat własnej pracy i podnosić 
kwalifikacje. W przyszłości chce pod-
jąć studia podyplomowe. Jak stwier-
dziła, nominacja była dla niej wielkim 
wyróżnieniem. Wspólnie zebrano 2694 
głosy co jest ogromnym sukcesem. 
Dziękujemy wszystkim za wsparcie 
i oddane głosy.

Już na studiach 
była aktywną student-
ką, czynnie działała 
w kole naukowym 
„Cogito”, gdzie pod 
okiem opiekuna koła 
opublikowała dwa 
artykuły. W ramach 
wolontariatu wyjeż-
dżała, jako opiekun, 
na kolonie z dziećmi 
z uboższych rodzin. 
Bardzo lubi pracę 
z najmłodszymi, daje 
jej ona dużo satys-
fakcji. 

W artykule „Janusz Korczak patronem 
SP w Górnie’’, poczet sztandarowy sta-
nowili: Dominika Kaleta, Luiza Sobieraj, 
Karol Krawczyk.  Wiktoria Banasiewicz 
nie niosła sztandaru. Za niezamierzoną 
(inf. otrzymaliśmy ze szkoły) pomyłkę 
przepraszamy.

Uzupełnienie
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Los GKS do końca nie był pewny, 
albowiem zespół grawitował na granicy 
spadku lub tzw. baraży o utrzymanie się 
w rozgrywkach na tym poziomie. Za-
decydował mecz ostatniej szansy – 23 
czerwca br. na własnym stadionie z piątą 
w tabeli (na 14 w grupie) drużyną Zorzy 
Tempo Pacanów. 

GKS Górno nadal w A-klasie !
Beniaminek A-klasy (gr. II) rozgrywek piłkarskich – GKS Górno pozostaje 

w swojej klasie i jest jedynym beniaminkiem w tej grupie, któremu udało się 
uratować przed spadkiem.

Zaczęło się dla GKS fatalnie, al-
bowiem do przerwy przegrywali 0:1. 
W drugiej połowie przejęli inicjatywę, 
skutkiem czego wygrali mecz w stosun-
ku 3:1. Ostatecznie zajęli 9 - bezpieczne 
- miejsce w tabeli.

Mamy nadzieję, że przyszły sezon 
będzie lepszy.    (J.)

Konkurs jest niezwykle prosty: na-
leży głosować codziennie na wskazaną 
lokalizację, za pomocą Internetu, pod 
adresem: www.NIVEA.pl

Glosować można w okresie od 6 
czerwca do 31 października br. SP w Ce-
dzynie wybrała już lokalizację placu 
(gdyby wygrała konkurs). Mógłby on 

Głosuj na Cedzynę !

100 placów zabaw  
na 100 lat NIVEA

Znany, światowy producent kosmetyków NIVEA obchodzi 100-lecie swojego 
istnienia. Z tej okazji ogłosił konkurs pn. „100 placów zabaw na 100 lat NI-
VEA”, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa w Cedzynie.

powstać w miejscu starej szkoły, na 
działce nr 228/1.

Na ostatniej sesji Rady Gminy o gło-
sowanie internetowe na SP w Cedzynie 
zaapelował sołtys tej miejscowości To-
masz Tofil. Także i my zachęcamy Czy-
telników do podjęcia tego wyzwania. 
A nuż się uda..?

Wojewódzki konkurs plastyczny pt. 
„Hałas – nasz wróg” – etap powiatowy 
– zakończył się ogromnym sukcesem 
dla uczennicy Gimnazjum w Krajnie 
Moniki Szlufik z klasy III b, która za 
pięknie wykonaną pracę zajęła I miej-
sce w kategorii wiekowej 13 – 15 lat. 

Opiekę nad uczennicą sprawowała 
Edyta Gondek. Gratulujemy i życzymy 
dalszych osiągnięć oraz wielu sukcesów.

Brawo Monika !

Spotkanie rozpoczęło się mszą św., 
której przewodniczyli biskupi: Kazi-
mierz Ryczan i Marian Florczyk, a tak-
że Kazimierz Gurda. Wzięło w niej 
udział ponad 1000 osób. Modlono się 
m.in. za obecnych na spotkaniu i za tych, 
którym stan zdrowia nie pozwolił, aby 
przyjechać do Masłowa. W homilii bp 
Ryczan wyjaśniał zebranym jak bł. Jan 
Paweł II widział istotę świętości i dla-
czego mówił, że „człowieka trzeba mie-
rzyć miarą serca”. Ordynariusz kielecki 
podkreślał potrzebę szczególnej troski 
o chore, niepełnosprawne, cierpiące 
dzieci i młodzież. Z kolei biskup Marian 
Florczyk powiedział, że spotkanie jest 
żywym pomnikiem dla bł. Jana Pawła II, 
który w Masłowie 20. lat temu apelował 
o troskę o rodzinę i małżeństwo.

V Spotkanie Integracyjne Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej

20 lat temu, 3 czerwca 1991 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził ziemię 
świętokrzyską. Na lotnisku w Masłowie spotkał się z tłumem wiernych. Nie przy-
padkowo właśnie w tym miejscu odbyło się V Spotkanie Integracyjne Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej z Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej.

skowego Domu Samopomocy w Woli 
Jachowej zostało ocenione najwyżej 
i zdobyło pierwszą nagrodę - patrz 
zdjęcie. Wielki pluszowy miś został nam 
wręczony wraz z życzeniami od księdza 
biskupa Mariana Florczyka. Dla uczestni-
ków spotkania przygotowano wiele atrak-
cji, koncerty młodych artystów, przedsta-
wienia teatralne oraz poczęstunek.

Stało się tra-
dycją, że co roku 
wszystkie placów-
ki przygotowują 
na tą uroczystość 
z rob ione  w ła -
snoręcznie serca, 
które po mszy św. 
są prezentowane 
wszystkim uczest-
nikom i ocenia-
ne przez komi-
sję konkursową. 
Z dumą możemy 
powiedzieć, iż na-
sze serce przy-
gotowane przez 
p o d o p i e c z -
nych Środowi-

(ŚDS)


