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Uroczyste otwarcie ZSP w Cedzynie

Coraz lepiej wyposażona straż pożarna w gminie
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dokończenie na str. 2
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Lokal wyborczy w Radlinie zapełniał się po każdej mszy św. w kościele parafialnym.

Szkoła na miarę 
XXI wieku !

Bardzo uroczysty charakter miało 
oficjalne otwarcie zmodernizowanej 
i rozbudowanej szkoły w Cedzynie, 30 
września br. Przybyli na nie niecodzienni 
goście: wojewoda świętokrzyski Bożen-
tyna Pałka – Koruba, członek Zarządu 
Woj. Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, 
wicekurator i nowo wybrany poseł Lu-
cjan Pietrzczyk starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, gospodarze gminy: wójt 
Przemysław Łysak, jego zastępca Paweł 
Marwicki oraz przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Skiba wraz z radnymi. 
Licznie stawili się rodzice uczniów oraz 
oni sami, z najmłodszymi - przedszkola-
kami.

Tak prezentuje się nowa szkoła, wraz ze sztucznym boiskiem, w Cedzynie.

W niedzielę, 9 października 2011 r., odbyły 
się w Polsce Wybory Parlamentarne. Sukces 
odniosła Platforma Obywatelska, która zyska-
ła 207 mandatów w Sejmie, na drugim miejscu 
uplasowała się PiS – 157 mandatów, niespo-
dziewanie trzecią siłą parlamentarną okazał 
się Ruch Palikota - 40 mandatów, PSL zyskało 
28 mandatów, klęskę poniósł SLD, uzyskując 
tylko 27 mandatów.

Jan Cedzyński  
– posłem z gminy Górno!

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie 
otrzymują coraz to lepsze wyposażenie do codziennej służby. 
W poprzednim numerze „G” pisaliśmy o nowym samocho-
dzie ratowniczo – gaśniczym MAN dla OSP w Woli Jacho-
wej oraz o przekazaniu niedawno karosowanego „Stara” 
dla OSP w Leszczynach. Dziś kolejna, radosna wiadomość 
z podwórka OSP.

„Star” ratowniczo - gaśniczy  
dla OSP w Górnie
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dokończenie ze str. 1

W sobotę,  8  października  br.,  przed 
remizę OSP w Górnie zajechał odbudo-
wany  (jak nowy) „STAR 244” –  średni 
samochód ratowniczo – gaśniczy. Przy-
wieźli go z Dąbrowy Górniczej, z firmy 
DRAGON,  strażacy:  Stanisław Syno-
wiec oraz Krzysztof, Marian i Arka-
diusz Grzegolcowie. 

- Kiedy  zobaczyłem co  zrobiono,  na 
początku, z naszego „Stara” zawiezionego 
do karosacji – zwierzał się Marian Grze-
golec  – myślałem  że  z  tego  samochodu 
nic nie będzie, ot, kupa złomu. Kiedy zaś 
pojechaliśmy po odbiór pojazdu, zdębia-
łem ! Nasz „Star” wygląda jak nowy !

I tak rzeczywiście tak jest: samochód 
został  gruntownie  zmodernizowany. 
Praktycznie,  oprócz  silnika,  kół  i  ele-
mentów podwozia, wszystko ma nowe: 
sprzęt holmatro – nożyce do cięcia stali, 
piły  do  betonu,  stali  i  drzewa,  4  apara-
ty  ze  sprężonym  powietrzem,  pompy 
szlamowe  –  stacjonarna  oraz  pływają-
cą,  agregat  prądotwórczych  z  masztem 
oświetleniowym,  wentylator  oddymia-
jący,  zbiorniki:  na  2,5  tys.  litrów wody 
oraz ze środkami pianotwórczymi o poj. 

Coraz lepiej wyposażona straż pożarna w gminie

VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Strawczynku

„Star” ratowniczo - gaśniczy  
dla OSP w Górnie

250 litrów a także funkcjonalną radiosta-
cję. W rozbudowanej kabinie mieści się  
6 strażaków - ratowników.

Koszt  modernizacji  to  110  tys.  zł, 
w tym 50 tys. zł z budżetu gminy oraz 50 
tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Nowo  odbudowanego  „Stara”  oglą-
dał  wójt  gminy  Przemysław Łysak, 
wyrażając  zadowolenie  z  faktu  coraz 

lepszego  wyposażenia  naszych  jedno-
stek OSP, co wiąże się z większym bez-
pieczeństwem mieszkańców gminy.

OSP  w  Górnie  dysponuje  obecnie: 
ciężkim „jelczem”, wspomnianym wyżej 
średnim „Starem 244”, lekkim samocho-
dem ratowniczym Gazela”, wykorzysty-
wanym  głównie  w  wypadkach  drogo-

wych, oraz osobowym „polonezem” do 
celów  gospodarczych.  Jak  stwierdził 
komendant  gminny OSP  i  jednocześnie 
naczelnik OSP Górno - Stanisław Syno-
wiec,  cała  jednostka  jest  bardzo  zado-
wolona z nabytku, który znacznie ułatwi 
codzienną służbę.  

(Kos.)

  Zawody  w  grupie  męskie  drużyny 
pożarnicze i kobiece drużyny pożarnicze 
są rozgrywane w 2 konkurencjach: ćwi-
czenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza: 
7 x 50 m z przeszkodami.

Zawody w grupie młodzieżowe dru-
żyny  pożarnicze  dziewcząt  i  chłopców 
były  rozgrywane  w  2  konkurencjach: 
ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarni-
cza z przeszkodami.

Zawody oglądali m.in.: marszałek wo-
jewództwa Adam Jarubas, starosta kielec-
ki Zdzisław Wrzałka, wójt naszej gminy 
Przemysław Łysk oraz: wójtowie innych 
gmin, burmistrzowie, przedstawiciele Sta-
rostwa  Powiatowego,  Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, członkowie gmin-
nych  i  Powiatowego  Zespołu  Zarządza-
nia  Kryzysowego,  parlamentarzyści  oraz 
sponsorzy.  Znakomitą  oprawą  zawodów 
okazała się być publiczność, która  licznie 
wypełniła  trybuny stadionu w Strawczyn-
ku kibicując startującym zawodnikom.

Wyniki zawodów przedstawiają się 
następująco:

Klasyfikacja generalna zawodów 
w kategorii MDP chłopców:  Nida, 
Bilcza,  Ćmińsk  oraz  Kowala.  Chłopcy 
z Woli Jachowej na dalszym miejscu.

 Klasyfikacja generalna zawodów 
w kategorii MDP dziewcząt: Smyków, 
Mąchocice Kapitulne, Kowala.

Klasyfikacja generalna zawodów 
w grupie A - męskie drużyny pożarnicze: 
Wola Morawicka, Promnik, Brudzów, na 6 
miejscu – Górno, co trzeba uznać za do-
bry wynik w tym współzawodnictwie.

Klasyfikacja generalna zawodów 
w grupie C - kobiece drużyny pożarni-
cze: Wola Morawicka, Obice, Rykoszyn, 
Promnik. (J.)Parada drużyn strażackich na stadionie w Strawczynku.

Na strażaków  
zawsze można liczyć !

18 września br., na stadionie sportowym Centrum Sportowo - Rekreacyj-
nego OLIMPIC w Strawczynku, odbyły się VI Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z tere-
nu powiatu kieleckiego. Była to największa impreza tego typu w województwie 
świętokrzyskim, podczas której startowało łącznie 49 drużyn, 460 zawodników.

Strażacy: Marian Grzegolec, Stanisław Synowiec oraz Krzysztof Grzegolec, z Prze-
mysławem Łysakiem, przed odnowionym „Starem 244” w Górnie.
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dokończenie ze str. 1

W  regionie  świętokrzyskim  pyrrusowe 
zwycięstwo  odniosło  PiS  -  31,89 %,  które 
wprawdzie wygrało wybory w naszym okrę-
gu, ale straciło - w porównaniu z poprzednim 
4-leciem - jeden mandat. PO może pochwalić  
się  sukcesem  -  otrzymało 25,36 % głosów,  
PSL słabiej - 19,81 % głosów, niespodziewa-
nie do Sejmu wszedł Ruch Palikota - 8,85 % 
wprowadzając  jednego  posła  z  naszego  te-
renu – Jana Cedzyńskiego,  przedsiębiorcę 
z Górna Parceli. Wynik SLD, to 9,72 %.

Ostateczny podział mandatów w wo-
jewództwie świętokrzyskim: PiS - 6, PO 
- 5, PSL - 3, SLD - 1, Ruch Palikota – 1. 

Po podliczeniu 100 procent komisji 
mandaty zdobywają:

Prawo i Sprawiedliwość - 6 manda-
tów: Beata Kempa  -  70 127 głosów, Ja-
rosław Rusiecki - 7 323 głosy, Krzysztof 
Lipiec - 6 774 głosy, Maria Zuba - 6 222 
głosy, Andrzej Bętkowski - 4 591 głosów, 
Tomasz Kaczmarek - 4 332 głosy.

Platforma Obywatelska - 5 manda-
tów: Marzena Okła – Drewnowicz -  34 
745  głosów, Konstanty Miodowicz  -  14 
202 głosy, Artur Gierada - 11 679 głosów, 
Zbigniew Pacelt  -  8  842  głosy,  Lucjan 
Pietrzczyk - 6 057 głosów.

Wybory Parlamentarne 2011

Konferencja prasowa Jana Cedzyńskiego

Jan Cedzyński  
– posłem z gminy Górno!

Polskie Stronnictwo Ludowe - 3 
mandaty: Adam Jarubas  -  28  750  gło-
sów, Mirosław Pawlak  -  6  317  głosów, 
Jarosław Górczyński - 4 814 głosów.

Sojusz Lewicy Demokratycznej  
- 1 mandat: Sławomir Kopyciński - 7 003 
głosy. 

Ruch Palikota 1 mandat: Jan Ce-
dzyński - 14 796 głosów (wywiad z posłem 
z naszej gminy publikujemy poniżej).

W  Senacie  będzie  nas  reprezentować 
trzech  senatorów  PiS:  Beata Gosiewska 
– 52.972 głosy, Mieczysław Gil – 45.526 
głosów oraz Krzysztof Słoń – 39.802 gło-
sy. Do Senatu wyborcy wybrali: z PO – 63 
senatorów, PiS – 31, PSL – 2 z innych ko-
mitetów – 4. 

W  niedzielne,  wczesne  popołudnie 
odwiedziliśmy  Obwodową  Komisję  Wy-
borczą  w  Radlinie,  którą  w  tym  czasie 
kierowała  wiceprzewodnicząca  Ewelina 
Cedro: - Wybory odbywają sie spokojnie, 
z należytą powagą – powiedziała reporte-
rowi „Gołoborza”. Dotychczas swoje gło-
sy oddało około 20 procent uprawnionych. 
Wyborcy przychodzą pojedynczo lub cały-
mi  rodzinami,  najczęściej  po  skończonej 
mszy świętej w kościele.

W lokalu wyborczym spotkaliśmy mał-
żeństwo  Justynę i Jacka Hajnrychów, 
z 6-letnim synkiem – Maksem, mieszkań-
ców Radlina. 

–  Przyszliśmy  zagłosować,  by  mieć 
jakiś  wpływ  na  to  kto  będzie  sprawował 
u  nas władzę. Oczywiście, mamy  swoich 
kandydatów, ale zachowamy ich nazwiska 
dla siebie...

Jak głosowano w gminie Górno ? 
PiS - 43,82%, 1879 głosów (Beata Kempa 
1187), PO - 18,47%, 792 głosy (Marzena 
Okła-Drewnowicz 228), PSL -15,30%, 
656 głosów (Adam Jarubas 362), SLD-
8,33 %, 357 głosów (Henryk Milcarz 203), 
Ruch Palikota - 16 %, 350 głosów (Jan Ce-
dzyński 262)

Co  przyniosą  te  wybory  polskiemu 
społeczeństwu, okaże się w najbliższej ka-
dencji. (J.K.)

W Radlinie głosują: Justyna i Jacek Hajn-
rychowie w towarzystwie synka - Maksa.

- W jaki sposób znalazł się Pan na 
liście wyborczej Ruchu Palikota ?

Wynikło to z porozumienia Racji Pol-
skiej  Lewicy,  której  jestem  przewodni-
czącym w woj. świętokrzyskim oraz wi-
ceszefem krajowym, z Ruchem Palikota. 

- Jak Pan przyjął ten sukces ?
-  Oczywiście,  jestem  bardzo  zado-

wolony,  nie  spodziewałem  się  aż  tak 
dobrego  wyniku.  Dziękuję  wszystkim 
wyborcom,  którzy  na  mnie  głosowali 
i obiecuje, że ich nie zawiodę.

- Uzyskał Pan blisko 15 tysięcy gło-
sów, czyli więcej niż znani dotychcza-
sowi posłowie: Henryk Milcarz i Sła-
womir Kopyciński, jak to się stało ?

- Sam jestem zaskoczony, widocznie 
ludzie potrzebują zmian. Nie chcę jednak 
szeroko komentować tego faktu.

- A jak Pan wytłumaczy fakt, że 
w rodzinnej gminie Górno otrzymał 
pan tylko 262 głosy ?

- Jestem zawiedziony,  tym bardziej, 
że wiele dla  tej  gminy  robię, wspieram 
młodzież, juniorów GKS Górno. Ten sła-
by wynik nie wpłynie jednak na mój sto-
sunek do gminy, nadal będę ją wspierał, 
teraz także jako poseł.

- Jakie problemy, ważne dla regio-
nu świętokrzyskiego, pragnie Pan pi-
lotować Sejmie ?

- Będę stawiał na rozwój kolejnictwa, 
co odblokuje drogi i zapobiegnie degra-
dacji środowiska. Położę nacisk na kon-
tynuowanie budowy dróg, myślę przede 
wszystkim o trasie na Tarnów, która jest 
chyba  najbardziej  zakorkowana  w  na-
szym regionie. Stawiam także na pomoc 
ludziom biednym.

- Jest Pan właścicielem dobrze funk-
cjonującej firmy budowlanej, co będzie 
z nią, gdy zasiądzie Pan w Sejmie ?

- Nic się nie zmieni, potrafię połączyć 
dwie funkcje poselską i przedsiębiorcy. 

- Jak będzie wyglądać Polska za 
cztery lata ?

- Ma  być  świecka  i  prawowita  i  na 
tym skupię swoją uwagę. O takim kształ-
cie państwa marzy wielu Polaków a  ja, 
jako poseł, chciałbym im to urzeczywist-
nić. Przecież poseł ma być dla ludzi a nie 
odwrotnie.

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Kosowski

Poseł ma być dla ludzi  
a nie odwrotnie

Nowo wybrany poseł na Sejm RP z naszej gminy Jan Cedzyński zorganizował 
konferencję prasową w Hotelu Odyssey w Dąbrowie, k. Kielc, na którą zaprosił 
także „Gołoborze”. Korzystając z okazji, poprosiliśmy posła o krótką rozmowę.

Jan Cedzyński
Ma  50  lat,  mieszka  w  podkieleckim 

Górnie. Żona - Halina, dzieci: Karol i Ka-
mil. Z wykształcenia inżynier budownictwa 
po Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. 
Prywatny przedsiębiorca. Przewodniczący 
Racji Polskiej Lewicy w  regionie  i wice-
przewodniczący tej partii w Polsce. 
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Dyrektor  Zespołu  Szkolno  -  Przed-

szkolnego Ewa Krajcarz  powitała  ser-
decznie wszystkich uczestników uroczy-
stości  z  ks.  bp.  Kazimierzem Gurdą 
i  ks.  proboszczem Ryszardem Zabor-
kiem, którzy odprawili okolicznościową 
mszę św. w intencji szkoły, uczniów, na-
uczycieli i rodziców.

Zwracając się do zebranych, dyrektor 
szkoły Ewa Krajcarz powiedziała m.in.: 
„30 września 2011 roku - ten dzień za-
pisany będzie nie tylko w kronice szkol-
nej, ale będzie to dzień, który przejdzie 
do historii naszej gminy, całej naszej 
społeczności lokalnej, naszej wspól-
nej Małej Ojczyzny. W życiu każdego 
środowiska są takie wydarzenia, takie 
daty, które tworzą jego historię. Dzisiej-
szy dzień do takich należy. Oddajemy 
obiekt, który będzie służył nam i przy-
szłym pokoleniom.”

Mówiąc  o  najnowszej  historii  pla-
cówki, E. Krajcarz stwierdziła m.in.: 

7 marca 2011 r. Rada Gminy w Gór-
nie podejmuje uchwałę, na mocy któ-
rej, z dniem 1 lipca 2011 r., tworzy się 
Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład 
którego wchodzi Szkoła Podstawowa  
im. S. Żeromskiego i Gminne Przedszko-
le.(...) Mam nadzieję, że ten obiekt stanie 
się pomostem do lepszej przyszłości. 

Jestem dumna a powodem do tej 
dumy i satysfakcji są: wspaniali ucznio-
wie, kadra pedagogiczna i pracowni-
cy szkoły, wzorowi partnerzy - mam 
na myśli: rodziców, firmy i instytucje 
wspierające, bardzo dobra współpraca 

Uroczyste otwarcie ZSP w Cedzynie

Szkoła na miarę XXI wieku !

z organem prowadzą-
cym i nadzorującym, 
świetna baza.” 

Rozbudowa szkoły, 
to duże przedsięwzięcie 
budowlane, dość powie-
dzieć,  że  powierzchnia 
wybudowanych  obiek-
tów  dydaktycznych 
wynosi  1.959,68  m2, 
powierzchnia  przebu-
dowanych  obiektów 
dydaktycznych - 448,32 
m2 a powierzchnia wy-
budowanych  obiektów 
sportowych  (sala  gim-
nastyczna)  -  450,96 
m2.

Zaproszeni goście oraz gospodarze gminy i szkoły na uroczystym otwarciu ZSP 
w Cedzynie.

Zabierający  głos  zaproszeni  goście 
i  przedstawiciele  władz  gminy  pogra-
tulowali  szkole  nowych  obiektów  oraz 
życzyli całej społeczności szkolnej suk-
cesów nauce i wychowaniu.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości 
przeszli do holu głównego, gdzie nastą-
piło przecięcie symbolicznej wstęgi oraz 
poświęcenie  szkoły  przez  ks.  bp. Kazi-
mierza Gurdę. Goście zwiedzili następ-
nie nowo oddane sale szkolne.

W  części  artystycznej  uczniowie 
zaprezentowali  widowisko  słowno-mu-
zyczne,  specjalnie  przygotowane  na  tę 
uroczystość,  wg.  scenariusza  i  opra-
cowania:  M. Zając, D. Szczepanek,  
M. Szewczyk – Ziach oraz A. Bugaj – 
Rondudy. 

Na  zakończenie  uroczystości  wszy-
scy udali się na poczęstunek.

(Kos.)

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z  terenu 
Gminy Górno” w 2011 roku została dofinansowana ze środków:

Wójt Gminy Górno 
informuje, że

WÓJT GMINY GÓRNO
mgr Przemysław Łysak

•  Narodowego  Funduszu  Ochro-
ny  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Warszawie – kwota dotacji 27.525,04 
zł,  tj.  50%  kosztów  kwalifikowanych 
zadania.

• Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Kielcach  –  kwota  dotacji  19.267,52 

zł  tj.  35%  kosztów  kwalifikowanych 
zadania.

•  Powiatu Kieleckiego – kwota do-
tacji 8.257,51 zł, tj. 15% kosztów kwa-
lifikowanych zadania.

Mszę św., w intencji szkoły, celebrują - ks. bp. Kazimierz 
Gurda z ks. proboszczem Ryszardem Zaborkiem.
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Certyfikaty dla 64 osób

Projekt  „Liderzy  z  górnej  półki”  jest 
współfinansowany  ze  środków  unijnych, 
w  ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego – Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki – działanie 9.5 – oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Jego  realizacją  zajęła  się  Fundacja  Cen-
trum Europy Lokalnej z Kielc (popisując 
umowę  z  wójtem  naszej  gminy),  która 
zaoferowała  naszej  młodzieży  bezpłatne 
szkolenie dla zdobycia wiedzy z zakresu: 
pierwszej pomocy i ratownictwa, aktywi-
zacji społeczności  lokalnej, przedsiębior-
czości oraz rozwoju turystyki.

Dzięki  porozumieniu  z  gminą  Gór-
no,  która  zapewniła  bazę  szkoleniową 
oraz pomogła w promocji projektu, z tej 
ciekawej inicjatywy skorzystało 64 mło-
dych ludzi z terenu gminy. Organizatorzy 
zapewnili  słuchaczom (osoby bezrobot-
ne,  uczniowie  oraz  studenci)  materiały 
dydaktyczne i catering. Szkolenie zajęło 
30  godzin  wykładów  oraz  zajęć  prak-
tycznych.

Spotkanie w „Białym Kruku” otwo-
rzył  prezes  Fundacji  Centrum  Europy 
Lokalnej Łukasz Bilski,  który  powitał 
uczestników  spotkania  oraz  gości:  ku-
rator  oświaty Małgorzatę Muzoł  i  go-
spodarza gminy Przemysława Łysaka. 
Koordynator projektu Aneta Nasternak 
omówiła przebieg szkolenia, podkreśla-
jąc  duże  zainteresowanie  nim młodych 
mieszkańców gminy. 

Kurator  oświaty wyraziła  swoje  za-
dowolenie  z  inicjatywy  Fundacji  oraz 
frekwencji na szkoleniach. Projekt wpi-

suje się bowiem w cykl działań kurato-
rium mających na celu aktywizację mło-
dych ludzi na wsi. Jednym z przykładów 
tego  działania  jest  program  „Szkoły 
z pasją”, który z powodzeniem realizuje 
m.in. Gimnazjum w Woli Jachowej.

Także  wójt  gminy  Przemysław  Ły-
sak  wyraził  uznanie  dla  organizatorów 
projektu oraz za jego realizację na tere-
nie gminy. Tym bardziej, że była to ini-
cjatywa,  która  nie  obciążała  napiętego 
budżetu  gminy,  a  przyniosła  korzyści 
wartości 50 tys zł. Wójt poprosił Funda-
cję  o  kontynuowanie  tych  inicjatyw  na 
terenie  gminy,  deklarując  swoją  pomoc 
w realizacji tych przedsięwzięć.

Miłym akcentem spotkania było wrę-
czenie  uczestnikom  szkoleń  Certyfika-
tów Uczestnictwa w unijnym szkoleniu.

O opinie na temat projektu poprosili-
śmy jego uczestników z naszej gminy:

Kamil  
Kędzierski 
z Bęczkowa: 

-  O  pro-
jekcie „Lide-
rzy  z  górnej 
półki”  do-
wiedziałem 
się od kolegi 
i chętnie sko-
r z y s t a ł em 
z  tej  okazji. 
S zko l i ł em 

się  z  zakresu  udzielania  pierwszej  po-
mocy  i  ratownictwa.  Zajęcia  teoretycz-

ne  odbywały  się  w  gminie,  natomiast 
praktykę zaliczyliśmy na basenie krytym 
w  Morawicy,  pod  okiem  doświadczo-
nych  ratowników.  Dzięki  kursowi  zdo-
byłem  wiedzę,  o  jakiej  dotychczas  nie 
miałem pojęcia. Teraz, w każdej chwili, 
mogę udzielić pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków  drogowych,  topielcom  czy 
poszkodowanym w  innych  zdarzeniach 
losowych.  Planuję  rozszerzyć  swoją 
wiedzę i pragnę zdobyć kwalifikacje ra-
townika wodnego.

Zbigniew  
Kmieć  
z Bęczkowa:

  -  Dzię-
ki  szkoleniu 
z d o b y ł em 
Cer ty f ika t 
Uczestnic-
twa w zakre-
sie  udziela-
nia pierwszej 
pomocy i ra-
townictwa. 

Te kwalifikacje rozszerzą moje c.v. Teraz 
wiem jak pomóc ludziom potrzebującym 
pomocy. W przyszłości pragnę rozwijać 
swoje  kwalifikacje  i  stać  się  prawdzi-
wym liderem w tym zakresie na swoim 
terenie. Nauczyłem się, dzięki tej inicja-
tywie, pracować z ludźmi, co daje dużą 
satysfakcję.

Spotkanie  stało  się  okazją  do  za-
prezentowania  przez  Arkadiusza Sta-
wickiego  z  Fundacji  Centrum  Europy 
Lokalnej kolejnej inicjatywy pn. „Świę-
tokrzyskie Orły”,  polegającej  na  wy-
szukiwaniu wśród uczniów szkół postaci 
najbardziej  aktywnych  i  stworzeniu  im 
możliwości doskonalenia swoich zainte-
resowań i dążeń.

-  Dzięki  nam  -  mówił  A.  Stawicki 
–  powstanie  niezwykle miejsce  służące 
wykuwaniu  serc,  dusz  i  umysłów  ludzi 
młodych, czyniąc ich lepszymi, bardziej 
świadomymi  i  aktywnymi  obywatelami 
Polski.

Program  „Świętokrzyskie  Orły” 
przewiduje: portal internetowy dla mło-
dzieży, cykl 120 spotkań z ludźmi sukce-
su,  angażowanie  się młodych w  swoim 
regionie  w  ramach  Klubów Orłów,  co-
miesięczne kursy – Zloty Orłów, Kuźnię 
Inicjatyw Obywatelskich, mającą na celu 
wspieranie idei, Galę Orłów – uroczyste 
wyróżnienie najlepszych orłów oraz - na 
zakończenie  akcji  - Koncert  „Nie  tylko 
dla Orłów” w podziękowaniu za ich ca-
łoroczny trud.

Zainteresowanych  tą  ideą kierujemy 
pod adres: Fundacja Centrum Europy 
Lokalnej, ul. Paderewskiego 29/3, 25-
017 Kielce, tel.: 791-318-886, e-mail: 
rekrutacja.fundacja-cel@ prokonto.pl

(Kos.)

Pamiątkowe zdjęcie liderów z kurator oświaty Małgorzatą Muzoł oraz wójtem gmi-
ny Przemysławem Łysakiem.

„Liderzy z górnej półki” 
także w naszej gminie

Zajazd „Biały Kruk” w Górnie gościł 28 września” br. „Liderów z gór-
nej półki” na spotkaniu podsumowującym bezpłatne szkolenie młodych ludzi 
w wieku od 18 do 30 roku życia.
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Pół miliona złotych dla szkoły w Cedzynie

Uroczysta  inauguracja  projektu,  na 
realizację  którego  umowę  z  dyrektorem 
ŚBRR Krzysztofem Domagałą podpisał 
wójt Przemysław Łysak,  miała  miejsce 
w  nowo  oddanej  szkole  w  Cedzynie,  3 
października  br.,  w  obecności  członka 
Zarządu  Woj.  Świętokrzyskiego  Piotra 
Żołądka,  przewodniczącego  Rady  Gmi-
ny Grzegorza Skiby,  wicewójta  Pawła 
Marwickiego,  kierownik  SZOS  Barba-
ry Raczyńskiej,  przedstawicieli  ŚBRR, 
z koordynator projektu – Karoliną Kowa-
lińską, radną RG Anetą Dudzik, rodzica-
mi,  nauczycielami oraz uczniami  szkoły. 
Gości  oraz wszystkich  uczestników  uro-
czystego spotkania powitała dyrektor ZSP 
Ewa Krajcarz,  podkreślając  zaangażo-
wanie  kadry  pedagogicznej w  tworzeniu 
projektu.

Jak  powiedziała  na  inauguracji  koor-
dynator Zuzanna Pawlik, projekt „Uczy-
my się dla lepszej przyszłości” wychodzi 
naprzeciw współczesnym wymogom edu-
kacyjnym  i potrzebom naszych uczniów. 
W ciągu 2 lat szkolnych odbędzie się 2554 
godziny zajęć pozalekcyjnych. 

W  dodatkowych  zajęciach  wezmą 
udział wszyscy uczniowie. Zajęcia te ukie-
runkowane są w szczególności na rozwój 
kompetencji  kluczowych.  Dzieci  będą 
rozwijać  umiejętności  posługiwania  się 
językiem angielskim i niemieckim, umie-
jętności humanistyczne, umiejętności ma-
tematyczno-przyrodnicze  i  umiejętności 
z zakresu technologii informacyjnej.

Daliśmy również szansę wyrównywa-
nia  braków  uczniom mającym  problemy 
w  nauce,  uczniom  niepełnosprawnym 
i  mającym  wady  wymowy.  Już  od  paź-
dziernika  prowadzone  będą  następujące 
zajęcia  pozalekcyjne  -  koła:  języka  an-
gielskiego,  języka  niemieckiego, Młode-
go  Humanisty,  Koło  Ekologiczno-Przy-
rodnicze,  Koło  Młodego  Matematyka, 
zajęcia wyrównawcze  z matematyki,  za-
jęcia  logopedyczne,  Koło  Informatyczne 
oraz  zajęcia  rewalidacyjne  dla  uczniów 
niepełnosprawnych

Uczniowie wyjadą również na 13 wy-
cieczek,  tematycznie  związanych  z  pra-
cą  Koła  Ekologiczno  -  Przyrodniczego 
i Koła Młodego Humanisty. Wśród  tych 
wyjazdów są - 1 – dniowe: Michniów, Wą-
chock, śladami S. Żeromskiego - Ciekoty, 
Święta  Katarzyna,  Strawczyn,  Muzeum 
Lat  Szkolnych  S.  Żeromskiego  w  Kiel-
cach, Jurajski Park w Bałtowie, Muzeum 

H.  Sienkiewicza  w  Oblęgorku,  Ogród 
na Rozstajach w Młodzawach,  Pieniński 
Park  Narodowy,  Jaskinia  Raj,  Chęciny, 
Tokarnia,  Muzeum  Pamięci  Narodowej, 
Cmentarz  Partyzancki  w  Kielcach,  San-
domierz - transport, przewodnik, Jaskinia 
Piekło - Kurozwęki, Gospodarstwo Agro-
turystyczne w Łagowie, Ujazd, Baranów 
Sandomierski, 2- dniowe: Kraków - ogród 
botaniczny, zoo, Roztoczański Park Naro-
dowy oraz wyjazd 5 - dniowy – Pieniński 
Park Narodowy

gnetofonów, wiele  specjalistycznych pro-
gramów  komputerowych  i  bardzo  dużo 
różnorodnych pomocy dydaktycznych do 
wszystkich zajęć pozalekcyjnych.

Działania ujęte w projekcie są zgodne 
z Programem Rozwoju Lokalnego Gminy 
Górno, a dotyczą właściwego zagospoda-
rowania  czasu  wolnego  uczniów w  celu 
niwelowania zagrożeń i patologii społecz-
nych oraz wzbogacania oferty zajęć poza-
lekcyjnych.

Cele  tego  projektu  są  zbieżne  rów-
nież z programem rozwoju naszej szkoły. 
Stawiamy  sobie  za  cel:  organizowanie 
ciekawych zajęć pozalekcyjnych, zapew-
nienie dostępu do nowoczesnych środków 
dydaktycznych  i  efektywnych metod na-
uczania,  chcemy  zapewnić  wszechstron-
ny rozwój uczniom na miarę  ich potrzeb 
i  możliwości,  przygotować  jak  najlepiej 
dzieci do nauki na kolejnych etapach edu-
kacyjnych.

Uczą się dla lepszej przyszłości
Kolejny sukces odnotowuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie, któ-

rego projekt pn. „Uczymy się dla lepszej przyszłości” został zakwalifikowany do 
realizacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Dzię-
ki temu, szkoła pozyska 510 tys. złotych na różnego rodzaju przedsięwzięcia 
wzbogacające wiedzę oraz rozwijające świadomość uczniów.

Projekt przyniesie duże korzyści także najmłodszym uczniom szkoły.

Planowane prace obejmują:  zimo-
we  utrzymanie  dróg  gminnych  na  tere-
nie  gminy  Górno  w  sezonie  zimowym 
2011/2012. 

Termin składania ofert: 24.10.2011 
godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Ko-
munalnych Górno 169, 26-008 Górno.

Sesja otwarcia ofert:  odbędzie  się 
w dniu 24.10.2011 r. o godz. 10:30 w sie-
dzibie Zamawiającego.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU NA 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE 
GMINY GÓRNO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012
ZAMAWIAJĄCY: Zakład Usług Komunalnych w Górnie, Górno 169, 

26-008 Górno, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 23 204, faks 41 30 23 204.
Więcej  informacji  dotyczących 

w/w zamówienia można uzyskać:
−  na  stronie  internetowej:  www.gor-

no.biuletyn.net  w  zakładce  Aktualności 
→ Zamówienia Publiczne → 2011

−  w  siedzibie  Zamawiającego:  ZUK 
w Górnie

−  w Urzędzie Gminy w Górnie, pokój 
nr 16.

Pozyskaliśmy  dla  szkoły  prawie 
510000 zł. 85% tej sumy pochodzi ze środ-
ków  Unii  Europejskiej,  z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 15% wspomnianej 
kwoty pochodzi z budżetu państwa. Dzię-
ki temu szkoła wzbogaci się o 4 laptopy, 4 
projektory multimedialne wraz z ekranami 
projekcyjnymi. Zakupimy również: wizu-
alizer, kamerę cyfrową, aparat fotograficz-
ny, sprzęt do nagłośnienia, kserokopiarkę, 
telewizor,  odtwarzacz  DVD,  5  radioma-

Kierownikiem  projektu  jest  Halina 
Grudzień, zaś koordynatorem projektu - 
Zuzanna Pawlik

Goście  złożyli  szkole  gratulacje 
z tego sukcesu i życzyli pomyślnej reali-
zacji  projektu  obfitującego  w  dziesiątki 
przedsięwzięć w okresie od 1 września br. 
do 31 lipca 2013 roku. Wszyscy wyrazili 
nadzieję, że spotkają sie po zrealizowaniu 
projektu, by ocenić jego efekty.
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Placówki w naszym regionie mogą starać się o pieniądze z unijnego programu Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach zaprasza osoby niepełnosprawne 
z powiatu kieleckiego do udziału w czwartej 
edycji projektu „Równi lecz różni” współfi-
nansowanego z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

PCPR  od  kilku  lat  pomaga  osobom  nie-
pełnosprawnym  z  gmin  powiatu  kieleckiego, 
realizując zadania z zakresu aktywizacji eduka-
cyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej (re-
habilitacja,  kursy,  wyjazdy  szkoleniowo-reha-
bilitacyjne,  imprezy  integracyjne,  poradnictwo 
specjalistyczne itp.).

Warunkiem  skorzystania  z  pomocy  w  ra-
mach  projektu „Równi lecz różni”  jest  posia-
danie  aktualnego  orzeczenia  o  stopniu  niepeł-
nosprawności oraz wiek aktywności zawodowej 
(15-64  lat).  Gorąco  zapraszamy  osoby,  które 
nie  korzystały  do  tej  pory  z  proponowanego 
w ramach projektu wsparcia, do Punktu Kon-
sultacyjno-Doradczego przy ul. Okrzei 18, IV 
piętro, pok.9, w godz. 7.15-15.15,  tel. 41 314-
49-87 w  celu  bliższego  zapoznania  się  z moż-
liwością wzięcia  udziału w  realizowanym pro-
gramie.

Informacje o projekcie dostępne są także na 
stronie internetowej Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie - www.pcpr.powiat.kielce.pl

Ważne 
dla  

niepełnosprawnych

Szansa dla świętokrzyskich szkół zawodowych
W ramach unijnego programu Kapitał Ludzki, który w naszym województwie wdraża 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, szkoły zawodowe, technika i inne tego typu 
placówki mogą zdobywać fundusze na projekty, podnoszące jakość kształcenia. Unijne 
dofinansowanie można przeznaczać m. in. na dodatkowe zajęcia i kursy dla uczniów, za-
kup nowoczesnych pomocy naukowych i organizację praktycznej nauki zawodu.

Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki 
wspiera  świętokrzyską  edukację  w  wielu 
różnych sferach. Elementem tego programu, 
który  „zadedykowano”  szkołom  zawodo-
wym,  technikom  i  innym  placówkom  o  za-
wodowym profilu kształcenia, jest tzw. Dzia-
łanie 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności 
i  jakości  szkolnictwa  zawodowego”.  Aby 
zdobyć  pieniądze,  szkoła  /lub  inna  instytu-
cja/, musi złożyć do ŚBRR, w odpowiedzi na 
ogłoszony  konkurs  z Działania  9.2  PO KL, 
wniosek o dofinansowanie swojego projektu. 
Wniosek jest następnie oceniany, a pozytyw-
na weryfikacja  jest  podstawą do  przyznania 
dofinansowania. 

W  tym  roku ŚBRR ogłosiło konkurs na 
projekty dla szkół zawodowych w I kwarta-
le. Projekty są składane  i oceniane etapami, 
w  ramach  tzw.  rund  konkursowych.  Tego-
roczne  rundy  konkursowe  będą  ogłaszane 
przez ŚBRR do momentu, dopóki nie okaże 
się, że zgłoszone i ocenione projekty pochło-
nęły całą dostępną na ten rok kwotę (30 mln 
złotych). 

Efekty  naboru  wniosków  z  Działania 
9.2,  prowadzonego  w  ubiegłych  latach,  to 
dofinansowanie  49  projektów  dla  placówek 
szkolnictwa zawodowego w woj. świętokrzy-
skim. Złożone wnioski umożliwiły wsparcie 
szkół w szerokim zakresie - od dodatkowych 
zajęć  dla  uczniów,  poprzez  doradztwo  za-
wodowe  dla młodzieży,  aż  po  finansowanie 
kosztów  współpracy  z  firmami,  w  których 
uczniowie mogą odbywać praktyki i staże. Za 
unijne  pieniądze  szkoły mogą  kupować  no-
woczesne wyposażenie i pomoce dydaktycz-
ne oraz wprowadzać nowe metody kształce-
nia, dzięki którym uczniowie zdobywają taką 
wiedzę i kwalifikacje, jakie są oczekiwane na 
rynku pracy. 

Wśród placówek, które zdecydowały się 
na  napisanie  wniosku,  jest  m.in.  Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrow-
cu  Świętokrzyskim.  –  Złożony  przez  nas 
w  2008  r.  projekt  dla  Zasadniczej  Szkoły 
Zawodowej Specjalnej dał możliwość otrzy-
mania prawie pół miliona złotych – mówi ko-
ordynator projektu „Krok w dorosłość – pod-
noszenie  jakości  szkolnictwa  zawodowego 
przez SOSW w Ostrowcu Świętokrzyskim”, 
Rafał Maciak. – Dzięki tym pieniądzom orga-
nizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów, 

doradztwo  zawodowe  oraz  szkolenie  akty-
wizacyjne „Spadochron”.  Jest  to szczególne 
wsparcie dla uczniów szkoły specjalnej, czyli 
osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim. Pozwala ono, biorąc pod uwagę spe-
cjalne  potrzeby  młodzieży,  przygotowywać 
do samodzielnego szukania wybranej pracy.

 Anna Pałys

Szczegółowe informacje na temat Dzia-
łania 9.2 PO KL można uzyskać na 
stronie www.pokl.sbrr.pl oraz pod nu-
merem telefonu 41/ 335 06 03 wew. 107.

Członek Zarządu 
Województwa 
Świętokrzyskiego,  
Piotr Żołądek: 

-   Dz ia ł an i e 
9.2  PO  KL  daje 
między  innymi 
możliwość  sf i-
nansowania  staży 
i  praktyk  zawo-
dowych  uczniów 
w  przedsiębior-
s t w a c h .   Ta k a 

współpraca przynosi korzyści dla obydwu 
stron.  Pozwala  uczniom  na  zdobywanie 
doświadczenia  zawodowego  i  doskona-
lenia  kwalifikacji  najbardziej  efektywną 
metodą  –  poprzez  praktykę;  tym  samym 
wzmacnia ich zdolności do zatrudnienia.

Dodatkowo staże i praktyki zawodowe 
są dla pracodawców jednym ze sposobów 
poznania kandydatów do pracy. Umiejęt-
ności praktyczne zdobyte przez ucznia to 
najbardziej  pożądane  przez  pracodawcę 
kwalifikacje.
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Co nowego w oświacie ?

Uroczystość w Górnie

W  rozpoczęciu  nowego  roku  szkol-
nego w Cedzynie uczestniczył wójt gmi-
ny Przemysław Łysak. Podczas uroczy-
stości  oficjalnie  pożegnano  odchodzącą 
na  emeryturę  długoletnią  nauczycielkę 

szkoły  i  byłą  dyrektor Alicję Jędrzej-
czyk.  Były  kwiaty,  słowa  podziękowa-
nia  za  długoletni  trud  pedagogiczny, 
wójt  wręczył  zasłużonej  pani  pedagog 
nagrodę pieniężną. Były  także życzenia 

dobrych wyników w nauce dla uczniów 
oraz sukcesów pedagogicznych i wycho-
wawczych dla nauczycieli.

W  inauguracji  nowego  roku  szkol-
nego  Zespole  Szkół  w  Krajnie  wziął 
udział zastępca wójta Paweł Marwicki, 
który również złożył nauczycielom oraz 
uczniom  życzenia  sukcesów  edukacyj-
nych i wychowawczych. 

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania: 
nowelizacja  ustawy o  systemie  oświaty 
nakłada  od  1  września  2011  roku  obo-
wiązek  rocznego  przygotowania  przed-
szkolnego dla dzieci pięcioletnich zaś od 
1  września  2012  r.  obowiązek  szkolny 
dla dzieci sześcioletnich.

Po wakacjach – czas nauki
1 września – po wakacyjnej labie – uczniowie oraz nauczyciele zainaugu-

rowali nowy rok szkolny 2011/2012. W czterech gimnazjach  (Bęczków, Gór-
no, Krajno oraz Wola Jachowa), w ośmiu szkołach podstawowych (Bęczków, 
Cedzyna, Górno, Krajno, Leszczyny, Radlin, Skorzeszyce oraz Wola Jachowa) 
a także w Gminnym Przedszkolu w Cedzynie zajęcia i naukę rozpoczęło 1647 
dzieci, w tym w gimnazjach – 432.

Uczniowie,  strofami  wierszy,  przy-
pomnieli o napaści wojsk hitlerowskich 
na Polskę,  jak  również o przekroczeniu 
granic naszego kraju przez Armię Czer-
woną, czego skutkiem było dostanie się 
do niewoli około ćwierć miliona żołnie-
rzy Wojska  Polskiego, w  tym 18  tysię-
cy  oficerów.  Wielu  z  nich  zostało  po-
zbawionych  wolności  z  pogwałceniem 
zobowiązań  przyjętych  przez  stronę 
sowiecką. Wkrótce osadzono ich w obo-
zach specjalnych, urządzonych w obiek-
tach poklasztornych – w Kozielsku, Sta-
robielsku, Ostaszkowie. Byli to głównie 
oficerowie rezerwy, policjanci, żołnierze 

Korpusu Pogranicza, żandarmi, lekarze, 
prawnicy,  inżynierowie,  profesorowie, 
nauczyciele, literaci, duchowni. 

5  marca  1940  r.  zapadła  ostatecz-
na  decyzja  o  rozstrzelaniu    więźniów 
Kozielska,  Ostaszkowa  i  Starobielska, 
a  także  innych  Polaków  osadzonych 
w  więzieniach.  „Tej  nocy  zgładzono 
wolność w  katyńskim  lesie.  Zdradziec-
kim  strzałem  w  głowę  pokwitowano 
wrzesień”  -  program  artystyczny  do-
pełniały  piosenki  Jacka  Kaczmarskie-
go  oraz  „Biały  krzyż”.  Z  tej  ostatniej 
zaczerpnięto  motto  zdobiące  czarnymi 
literami białe tło parawanów: „Jak myśl 
sprzed  lat,  jak  wspomnień  ślad,  wraca 
dziś  pamięć  o  tych,  których  nie ma…” 
Przypomniano także słowa papieża Jana 
Pawła II: „Trzeba, aby ta pamięć o prze-
szłości  trwała  i  ci,  co  pamiętają,  winni 
przypominać o tych, co odeszli”.

W  związku  z  tym  druga  część  uro-
czystości odbyła się przy pomniku, przed 
budynkiem Szkoły Podstawowej w Gór-
nie, upamiętniającym śmierć 23 obywa-
teli zamordowanych w Górnie 5 sierpnia 
1944  roku.  Z  inicjatywy  uczniów,  na-
uczycieli  oraz  dyrekcji  obu  szkół, mło-
dzież złożyła wieniec oraz zapaliła sym-
boliczne  znicze,  aby  pamięć  o  tych,  co 
poświęcili swe własne życie, trwała.

Aby pamięć trwała...
21 września br., w Szkole Podstawowej w Górnie, odbył się uroczysty apel po-

święcony pamięci tych, którzy oddali swoje życie w walce o wolność Polski zagro-
żonej we wrześniu 1939 r. agresją z dwóch stron. O tych tragicznych dla naszej 
ojczyzny datach przypominały dwa krzyże z napisami 1 i 17 września 1939.

Do uczestników uroczystości przemawia dyrektor gimnazjum Grzegorz Niestój.


