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GŁOS GÓRNA

Ferie bez nudy
Zajęcia plastyczne, artystyczne, 

kulinarne, seanse filmowe, wy-
jazdy na basen czy lodowisko. Wszyst-
ko to czeka na dzieci, które zimowy 
wypoczynek spędzają w gminie Górno.

Jak co roku dzieci z naszej gminy mogą 
liczyć na szereg atrakcji w czasie przerwy 
międzysemestralnej. Na obóz narciarski 
ze swoimi nauczycielami jadą uczniowie 
Zespołu Szkół w Górnie.

Ci, którzy nie wyjadą na ferie, nie po-
winni narzekać na brak atrakcji. Szeroką 
ofertę przygotował dla nich Gminny Ośro-
dek Kultury.

W pierwszym tygodniu ferii zajęcia 
będą się odbywały w Górnie, zaś w dru-
gim tygodniu w Krajnie. Jakie?

- Będą zajęcia plastyczne, muzyczne, 
kulinarne, teatralne, szachy, zumba, za-
bawy integracyjne czy karaoke. Chętnych 
zabierzemy także do Zagrody Edukacyj-
nej Ostoja w Małogoszczu - informują 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Górnie. Liczba miejsc ograniczona - 
koszt wyjazdu to 7 złotych. Szczegółowy 
harmonogram zajęć w GOK można zna-
leźć na stronie www.gokgorno.pl oraz 
www.gorno.pl.

Także w większości szkół na tere-
nie gminy będą odbywały się zajęcia dla 
uczniów. Szczegółowe informacje na ten 
temat dostępne są w placówkach oświa-
towych oraz na stronach internetowych 
szkół. 

Wszystkim uczniom życzymy udanego 
wypoczynku.

/AP/

Budżet na 2016 
rok uchwalony

To dobry budżet. Ambitny i wyma-
gający. Jego wykonanie będzie 

wymagało nie lada wysiłku ze strony 
pracowników urzędu – powiedział wójt 
Przemysław Łysak dziękując radnym, 
którzy głosowali za przyjęciem planu 
podziału gminnych finansów.

Uchwała budżetowa, która została 

przyjęta przez Radę Gminy 14 stycznia, 
zakłada między innymi, że na inwestycje 
zaplanowano 12 milionów złotych, z cze-
go ponad siedem milionów gmina ma 
zdobyć z zewnątrz - z Unii Europejskiej 
funduszu ochrony środowiska czy z pro-
gramów rządowych i zagranicznych.

Czytaj na stronie 3

Górne Nutki w Międzynarodowym Konkursie Kolęd

Większość radnych głosuje za przyjęciem budżetu na 2016 rok.

Górne Nutki podczas występu w Będzinie.

Dziecięcy Zespół Ludowy Górne Nutki reprezentował na-
szą gminę i województwo świętokrzyskie na Międzyna-

rodowym Konkursie Kolęd w Będzinie. Zajął III miejsce.
W tym roku Górne Nutki uczestniczyły w IX Świętokrzyskim 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w hołdzie ks. Piotrowi Klimczykowi. 
Przesłuchania trwały trzy dni, uczestniczyło w nich prawie 400 
wykonawców, a zgłoszonych zostało 150 podmiotów. Nasi mali 
artyści znaleźli się w gronie finalistów i otrzymali prawo udziału 
w Międzynarodowym Konkursie Kolęd w Będzinie, gdzie zajęli III 
miejsce. To wielki sukces. W Będzinie wystąpili najlepsi uczestni-
cy przesłuchań eliminacyjnych, które odbyły się w 38 miejscowo-
ściach w kraju oraz na Ukrainie i Białorusi. 

Gratulujemy członkom zespołu Górne Nutki oraz ich opieku-
nom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
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Będzie chodnik  
i nowy asfalt

roBoTY DLA sZKoŁY
Dwa zestawy do prowadzenia 

zajęć z robotyki otrzymał Zespół 
Szkół w Górnie. Zakup został sfi-
nansowany przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

Od lat w szkole w Górnie prowa-
dzone były zajęcia z robotyki - głów-
nie jako atrakcja szkolnych ferii.

Zajęcia te prowadziła firma ze-
wnętrzna, bo szkoła nie dyspono-
wała własnymi zestawami do budo-
wy i programowania robotów. Teraz 
się to zmieniło.

Tuż przed świętami dwa takie ze-
stawy przekazał na ręce dyrektora 
Stanisława Niestója wicewójt Górna 
Czesław Pytel.

Prezent wartości pięciu tysięcy 
złotych został sfinansowany z fun-
duszy Gminnej Komisji Przeciw-
działania Alkoholizmowi. W szkole 
pracują nauczyciele, którzy przeszli 
kursy do prowadzenia zajęć z robo-
tyki.

NoWY roZKŁAD JAZDY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-

nikacji w Kielcach informuje o no-
wym rozkładzie jazdy dla linii 207, 
która kursuje z Kielc przez naszą 
gminę do Nowej Słupi. Szczegóło-
wy rozkład można znaleźć na stro-
nie www.mpk.kielce.pl oraz www.
gorno.pl.

sZACHY DLA KAŻDEGo
Przypominamy, że w gminnym 

Ośrodku Kultury w Górnie działa 
sekcja szachowa. Zapisać się do 
niej mogą zarówno wytrawni gracze, 
jak i ci, którzy chcą się nauczyć tej 
królewskiej gry.

Oto terminy zajęć szachowych 
w GOK Górno: 

• w styczniu: 14.01.2016 czwar-
tek, 19.01.2016 wtorek, 28.01.2016 
czwartek. 

• w lutym: 4.02.2016 czwartek, 
09.02.2016 wtorek, 18.02.2016 
czwartek, 25.02.2016 czwartek.

Ponad 500 tysięcy złotych 
zdobyła gmina Górno na bu-

dowę chodnika oraz przebudowę 
drogi gminnej w Cedzynie (tzw. Ange-
lina) z rządowego Programu rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-19. Wniosek 
złożony przez naszych urzędników 
znalazł się na wysokim 11 miejscu, 
dzięki czemu mamy praktycznie pew-
ność, że nasza inwestycja otrzyma fi-
nansowe wsparcie.

Mechanizm ubiegania się o pieniądze 
rządowe na budowę i modernizację dróg 
nie jest prosty. Trzeba napisać wniosek, 
sporządzić i dołączyć do niego komplet-
ną dokumentację projektową, kosztorys 
inwestycyjny i możliwie najlepiej uza-
sadnić konieczność wykonania danej 
budowy. Specjalna komisja konkursowa 
sprawdza wnioski i ocenia je tworząc li-
stę rankingową. 

To czy dana inwestycja otrzyma dofi-
nansowanie, zależy od tego, na którym 
miejscu zostanie umieszczona na liście 

rankingowej. Ostateczną listę rankingo-
wą podpisała pani wojewoda Agata Woj-
tyszek.

- Nasz wniosek na remont drogi w Ce-
dzynie znalazł się na 11 miejscu, co gwa-
rantuje nam otrzymanie pieniędzy - mówi 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. - 
Bardzo się cieszę z takiego wyniku, bo 
konkurencja była bardzo duża. 

Na liście po weryfikacji formalnej zna-
lazły się 54 wnioski z gmin. W naszej 
części powiatu dofinansowanie otrzyma-
ła tylko nasza gmina – dodaje wójt.

Remont drogi w Cedzynie – tzw. An-
gelina rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. Wkrótce zostanie ogłoszony prze-
targ na to zadanie. Na prawie kilome-
trowym odcinku jezdni ułożona zostanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa oraz wyko-
nany będzie chodnik.

Szacuje się, że koszt robót wyniesie 
prawie 1,1 mln zł. Połowa tej kwoty - 548 
tysięcy będzie pochodziła z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-19.

Na tej drodze w Cedzynie ułożony zostanie nowy asfalt. Powstanie też chodnik.

Darmowa pomoc prawna w Górnie
osoby, które potrzebują pomocy prawni-

ka, a nie stać ich na opłacenie porady 
u adwokata lub radcy prawnego, mogą liczyć 
na pomoc w Urzędzie Gminy Górno.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8-12 oraz 
we wtorki w godz. 13-17 w pokoju nr 3 na parterze 
Urzędu Gminy Górno interesantów przyjmuje praw-
nik. Nieodpłatną pomoc mogą uzyskać: młodzież 
do 26 roku życia, osoby korzystające z pomocy 
społecznej, osoby które ukończyły 65 lat, posiada-
cze karty dużej rodziny, kombatanci, weterani oraz 
osoby zagrożone lub poszkodowane klęską żywio-

łową. Pomoc udzielana jest w zakresie polskiego 
prawa z wyjątkiem celnego, dewizowego, handlo-
wego i prowadzonej działalności gospodarczej.

- Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest 
w ośmiu punktach na terenie powiatu. Cztery 
działają w samych Kielcach pozostałe: w Górnie, 
Łagowie, Chmielniku i Łopusznie. Cieszę się, że 
samorząd Górna przygotował lokal, w którym ta-
kie porady są udzielane - informuje Michał Go-
dowski, starosta kielecki. Z punktu w Górnie ko-
rzystają również mieszkańcy okolicznych gmin: 
Bodzentyna, Bielin a nawet Nowej Słupi.

Michał Godowski - staro-
sta kielecki.
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Dziewięcioma głosami „za”, przy 
dwóch przeciwnych oraz trzech 

wstrzymujących się, radni uchwalili 
budżet gminy Górno.

Tegoroczny plan finansów gminy za-
kłada, że dochody osiągną poziom 45 
606 011 zł, zaś wydatki będą stanowiły 
kwotę 46 056 011 złotych. Deficyt wynie-
sie zatem 450 tysięcy złotych i zostanie 
pokryty z zaciągniętego kredytu.

NAJWIęCEJ NA ośWIATę
Największym obciążeniem tegorocz-

nego budżetu będzie tradycyjnie już 
gminna oświata – ponad 16,7 mln zł. 
Sporym obciążeniem będą także wydatki 
na pomoc społeczną, na którą przezna-
czono ponad 8,5 mln zł.

W budżecie znalazły się następują-
ce inwestycje, niektóre zaplanowane 
do realizacji na kilka lat: oczyszczalnia 
ścieków w Skorzeszycach, która ma już 
pozwolenie na budowę; kanalizacja sa-

nitarna w Skorzeszycach, Woli Jacho-
wej, Górnie i Krajnie; termomodernizacja 
(remont-docieplenie) szkół w Bęczkowie 
i Skorzeszycach oraz Leszczynach; do-
kończenie studni głębinowej w Krajnie; 
budowa chodników przy drogach powia-
towych i wojewódzkich między innymi 
w Skorzeszycach, Leszczynach, Krajnie, 
Podmąchocicach; wyposażenie kuchni 
w szkole w Bęczkowie; żłobek w Ra-
dlinie; plac targowy w Górnie; świetlica 
wiejska w Skorzeszycach; hala sporto-
wa w Górnie; zagospodarowanie terenu 
przy zalewie w Cedzynie i Leszczynach 
oraz wiele innych inwestycji.

- W każdej miejscowości planujemy 
w tym roku jakieś przedsięwzięcia. Naj-
większą bolączką jest Dom Nauczyciela 
w Woli Jachowej. Wciąż nie ma jednej 
konkretnej propozycji zagospodarowa-
nia tego budynku od radnych i sołtysa. 
Gdy ona będzie, zlecę taki projekt, co 

kolejny raz oświadczyłem na sesji bu-
dżetowej - mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno.

WóJT DZIęKoWAŁ rADNYM
Ostatecznie budżet został przyjęty.  

Dziewięciu radnych głosowało za, dwóch 
przeciw, a trzech się wstrzymało.

- Dziękuję radnym, którzy głosowali za 
przyjęciem tego planu. To dobry budżet. 
Ambitny i wymagający. Jego wykonanie 
będzie wymagało nie lada wysiłku ze 
strony pracowników urzędu. Patrząc na 
liczbę osób w nim zatrudnionych, można 
by wręcz zapytać: kto to wszystko zrobi? 
- stwierdził wójt dziękując radnym.

Szkoda, że niektórzy radni nie głoso-
wali za tymi inwestycjami. Wójt stwierdził, 
że gdyby większość tak postąpiła (zagło-
sowała przeciw), to te inwestycje nie mia-
łyby możliwości być wykonane dla dobra 
naszych mieszkańców.

/AP/

33

To dobry budżet. Jest  
ambitny i wymagający

25 tys. zł. kosztował remont bo-
iska przy szkole w Górnie.  

- Gdyby nie przychylność wójta i rady 
gminy nie moglibyśmy wykonać prac, 
które były niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo uczniów – podkreśla 
stanisław Niestój, dyrektor placówki.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią 
przy szkole w Górnie zostało oddane 
do użytku w 2010 roku i jak podkreślają 
nauczyciele, było mocno eksploatowa-
ne, nie tylko podczas zajęć lekcyjnych. 
W ubiegłym roku między innymi odby-
wały się na nim treningi prowadzone 
przez kadrę klubu Korona Kielce.

- Remont boiska był konieczny ze 
względu na bezpieczeństwo uczniów. 
Miejscami podłoże sztucznej murawy 
pozapadało się i powstały nierówności, 
na których można było skręcić sobie 
nogę – informuje Stanisław Niestój, dy-

rektor Zespołu Szkół w Górnie.
Placówka sama nie była w stanie sfi-

nansować remontu, który wyceniono na 
25 tys. zł. Z pomocą przyszła gmina, 
która przekazała potrzebną sumę.

- Dzięki przychylności wójta oraz rad-
nych dostaliśmy takie pieniądze i jesz-
cze w ubiegłym roku wykonaliśmy re-
mont boiska. Zwinięta została sztuczna 
trawa, uzupełniona, wyrównana i ubita 
podbudowa boiska, następnie ułożona 
została ponownie sztuczna murawa, 
która przy okazji została „wyczesana” 
i zabezpieczona specjalnym piaskiem – 
informuje dyrektor.

Dodatkowo uzupełniono siedziska na try-
bunach oraz wyremontowano piłkochwyty.

- Młodzież już korzystała z wyre-
montowanego boiska i jest zadowolona 
z nowej nawierzchni – zapewnia dyrek-
tor Zespołu Szkół w Górnie.

remont boiska przy Zespole szkół w Górnie kosztował 25 tys. zł.

Darmowa  
rehabilitacja
Z 910 bezpłatnych zabiegów re-

habilitacyjnych skorzystali 
mieszkańcy gminy Górno w ramach 
programu „Powiat kielecki przyja-
zny dla mieszkańców w ograniczaniu 
skutków niepełnosprawności” w 2015 
roku.

Niepełnosprawni byli dowożeni przez 
gminę na zabiegi do Powiatowego Cen-
trum Usług Medycznych w Kielcach. 
W sumie dla mieszkańców gminy Górno 
wykonanych zostało 910 zabiegów reha-
bilitacyjnych.

Boisko wyremontowane

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno
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Opowieść wigilijna w Górnie

Po raz kolejny grupa teatralna Górnolotni zaskoczyła widzów kunsztem aktorskim. Tym razem w „opowieści wigilijnej”.

Grupa teatralna Górnolotni w dniu 20.12.2015 roku 
w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Gór-

nie dostarczyła licznie zgromadzonej widowni radości 
i wzruszeń przedstawiając sztukę pt. „opowieść wigilijna” 
wyreżyserowaną przez ks. Mariusza Kałkę. Patronat nad 
przedstawieniem objął ks. proboszcz Edward Kupis.

Piękne dekoracje, muzyka, efekty specjalne, zachwycające 
kostiumy i wspaniale odegrane role przeniosły widza w sam 
środek tej dziewiętnastowiecznej historii opowiadającej o zło-
śliwym, chciwym człowieku, Ebenezerze Scrooge’u, który nie 
wierzył w sens świąt Bożego Narodzenia. Jednak po podró-
ży w czasie i przestrzeni, w którą zabrały go duchy pokazu-
jąc mu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dokonała się 
w nim niezwykła przemiana. Widownia była zachwycona tym, 
co działo się na scenie, bo członkowie grupy teatralnej dopra-
cowali wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Wszyscy ko-
lejny raz odkrywali znaczenie świąt Bożego Narodzenia.

/KD/ reżyser - ks. Mariusz Kałka z aktorami po występie.

Jasełka w szkołach
Jak zwykle przełom roku był czasem, kiedy w szkołach 

działających na terenie naszej gminy odbywały się przed-
stawienia jasełkowe oraz wieczory kolęd i pastorałek. 
Prezentujemy fotorelację z tych wydarzeń.

Jasełka w Zespole szkół w Górnie.

Popis swoich umiejętności aktorskich dali także ucznio-wie z Zespołu szkół w Bęczkowie.
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Betlejem w Bęczkowie

10 stycznia w nowym kościele 
w Bęczkowie odbyło się nie-

zwykle barwne, roztańczone i roz-
śpiewane widowisko pt. „Betlejem 
świętokrzyskie”, oparte na moty-
wach „Betlejem Polskiego” Lucjana 
rydla i „Pastorałki” Leona schillera. 
organizatorem przedsięwzięcia było 
stowarzyszenie św. Jana z Dukli. 

Autorem scenariusza i muzyki był 
Adam Szmerek – kompozytor i pedagog 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Kielcach. W widowisku wystą-
pili dzieci, młodzież oraz dorośli. Utwo-
ry muzyczne wykonane zostały przez 
scholę parafialną oraz chór Cantus Hi-
laris z Zespołu Szkół Nazaretanek im. 
św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Bogata 

scenografia, stroje i wspaniała choreo-
grafia zachwyciła publiczność. Nowy 
kościół wypełnili nie tylko parafianie, 
ale również goście z różnych zakątków 
ziemi świętokrzyskiej. Prezes stowarzy-
szenia Grzegorz Kaleta podziękował 
wszystkim zaangażowanym w realizację 
tej inicjatywy, a byli to m.in. nauczyciele 
z ZPSM w Kielcach, Mariusz Ciesielski, 
Monika Brelak, rodzice występujących 
dzieci, parafianie oraz członkowie sto-
warzyszenia.

Po występie ks. proboszcz Stani-
sław Zieliński pobłogosławił wszyst-
kich uczestników Dzieciątkiem Jezus. 
We wspaniałej świątecznej atmosferze, 
przepełnionej ciepłem i życzliwością od-
było się wspólne śpiewanie kolęd.  /GK/

W widowisko „Betlejem świętokrzyskie” zaangażowała się cała społeczność Bęczkowa. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.

Ks. s. Zieliński gratulował aktorom.

Prawdziwe tournée odbyli kolędnicy ze skorzeszyc. swój 

spektakl jasełkowy prezentowali nie tylko w swojej miejscowo-

ści. Wystąpili również przed podopiecznymi domu dziecka Do-

bra Chata oraz ośrodka Wychowawczego Kamyk w Kielcach. 

Wzięli także udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ko-

lędniczych w Ciekotach. Podczas jasełek w Zespole szkolno-Przed-
szkolnym w Cedzynie, w rolę świętej ro-
dziny wcielili się Karina i Michał Kapińscy 
z synkiem Alanem.
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Podsumowanie 2015 roku w gminnej oświacie
Zespół szkół w Bęczkowie 
Wydarzenia 2015 roku:
1. Organizacja Festynu Rodzinnego „Bezpieczna szkoła, bezpieczny 

uczeń, spokojny rodzic” dla środowiska lokalnego.
Festyn Rodzinny pod hasłem: Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, spo-

kojny rodzic okazał się niebywałym  sukcesem, na który złożyła się dale-
ko idąca współpraca Władz Gminy, środowiska lokalnego i Zespołu Szkół.  
W ród przygotowanych atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

2  Zorganizowanie akcji „Dzień bezpiecznego Internetu”  dla uczniów i ro-
dziców.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2005 roku. 
Hasło obchodów „Lepszy internet zależy od Ciebie!” zwraca uwagę na to, że 
każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem 
bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co 
robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. 

3. Udział w projekcie „Szkoła Promująca  Zdrowie”.
,,Zdrowie , to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samopoczucia fi-

zycznego, psychicznego i społecznego organizmu”. Nasza szkoła kolejny rok 
w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża 
ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla popra-
wy własnego zdrowia, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za zdro-
wie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, 
włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców”.

4. Wolontariat - „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”.
Uczniowie od lat bardzo chętnie angażują się we wszelkie akcje charyta-

tywne. Co roku uczestniczą w akcjach Góra Grosza czy Szlachetna Paczka. 
Zawsze udaje się poruszyć serca i zebrać na rzecz potrzebujących pokaźne 
dary. 

5. Remont bloku żywieniowego: catering do Cedzyny i Leszczyn.
Podczas tegorocznych wakacji z inicjatywy władz gminy Górno odbyły się 

warte 630 tysięcy złotych prace remontowe oraz gruntowna przebudowa blo-
ku żywieniowego w Zespole Szkół w Bęczkowie. 

6. Dzień Babci i Dziadka” - impreza dla środowiska lokalnego.
Szkoła uczy też szacunku dla starszych z okazji dnia Babci i Dziadka. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego, z oddziału „O” i z klas I-III pod opieką swo-
ich wychowawców przygotowały dla babć i dziadków program artystyczny.

Zespół szkolno – Przedszkolny w Cedzynie w roku 2015 rozszerzył wła-
sną ofertę edukacyjną służącą rozwijaniu zainteresowań, zdolności i potrzeb 
uczniów. Objęto opieką świetlicową wszystkie potrzebujące  dzieci w 3 grupach 
wiekowych. Szkoła wzbogaciła się o 2 komplety klocków, które wykorzystywane 
są na zajęciach robotyki oraz 2 komplety klocków – Dary Zabawy Froebla. W trosce  
o lepsze efekty wychowawcze nawiązano ścisłą współpracę z Ośrodkiem 
Socjoterapeutycznym Rafael, którego trenerzy prowadzą zajęcia i warszta-
ty zarówno w szkole, jak i w ośrodku.  Cała społeczność szkolna aktywnie 
uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych – Studnia dla Sudanu, Pomóż-
my Wiktorkowi, Pluszowy Miś, Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. Pro-
wadzone działania w ramach projektu „Etyka nie tylko dla smyka” zakończyły 
się przyznaniem szkole certyfikatu przez CBA, a w tym roku szkolnym konty-
nuujemy ubieganie się o certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Ze środków 
zgromadzonych przez przyjaciół szkoły zakupiona została podłoga interak-
tywna. Bieżąca działalność placówki prezentowana jest na specjalnym tele-
wizorze – witaczu zamontowanym w głównym holu. Doposażono bibliotekę 
w ramach projektu Książki moich marzeń, zakupiono wyposażenie gabinetu 
lekarskiego, doposażono stołówkę szkolną. Wprowadzono tradycję przyzna-
wania tytułu Przyjaciela Szkoły. Uczniowie osiągnęli bardzo wiele sukcesów: 
- 4 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 
– ucz. kl. II i kl. III: - w Ogólnopolskich Konkursach: matematycznym Archi-
medes. Plus -  20 laureatów; Nauk Przyrodniczych – Świetlik- 6 laureatów,  
3 wyróżnienia; Olimpiady Przedmiotowej – Olimpus – 2 laureatów z historii, 3 
z przyrody; Olimpiady Olimpusek – 4 laureatów; Konkursie Literackim – Wy-
padki na drogach- III miejsce, w plastycznym – wyróżnienie; Konkursie Li-
terackim – Przyroda moja miłość – 3 laureatów: na szczeblu wojewódzkim 
Turniej Wiedzy Ekologicznej – I miejsce; wyróżnienie w konkursie Razem 
tworzymy lepszy Internet;  dla placówek oświatowych podejmujących najwię-
cej działań na rzecz ochrony przyrody Eko – aktywni – szkoła III miejsce, 
przedszkole wyróżnienie, 5 nauczycieli wyróżnienie; na szczeblu powiatowym 
- w Konkursie Ekologicznym – Dla Ziemi dla siebie - I miejsce; Recytatorskim 
– Przyroda w liryce – II miejsce i wyróżnienie;  w zakresie sportu i rekreacji II 
miejsce w gminnych rozgrywkach sportowych w Mini piłkę nożną, III miejsce 
w Ringo, III miejsce w Turnieju szachowym, II miejsce w Zimowym Turnieju 
Piłki Nożnej. Działania szkoły prezentowane są na stronie – www.szkolace-
dzyna.za.pl.

Zespół szkół w Górnie. Dzięki wsparciu władz gminy, w dalszym ciągu 
rozwija się baza dydaktyczna naszych szkół, min. wzbogaciliśmy się o ko-
lejną tablicę interaktywną, zakończyliśmy remont boiska wielofunkcyjnego, 
doposażyliśmy stołówkę szkolną, gabinet lekarski, bibliotekę szkolną.

Nasi uczniowie odnoszą szereg sukcesów na wielu płaszczyznach. Wy-
niki sprawdzianu po szóstej klasie jak i egzaminu gimnazjalnego lokują nas 
w czołówce powiatu i województwa (gimnazjum osiągnęło najwyższy wy-
nik w gminie, a z matematyki jeden z najwyższych w województwie i kraju). 
Uczniowie Zespołu Szkół w Górnie są laureatami konkursów wojewódzkich 
i ogólnopolskich: Mateusz Krzysiek – laureat konkursu przedmiotowego z fi-
zyki i matematyki; Wiktoria Anioł (historia), Patrycja Rubak (język angielski) 
-finalistki konkursów przedmiotowych; Aleksandra Stępień – laureatka Ogól-
nopolskiego Konkursu „Świetlik”, I miejsce w gminnym konkursie „Mądry 
Dzieciak”, III miejsce w wojewódzkim konkursie „Przyroda w liryce”; Certyfi-
kat A1 z języka niemieckiego uzyskany w wyniku egzaminu przeprowadzone-
go przez Instytut Goethego uzyskali: Mateusz Krzysiek, Wiktoria Anioł, Alicja 
Siarek, Dominika Dybka.

- II i III miejsce uczennic Dominiki Dybki, Wiktorii Anioł, Alicji Siarek w IV 
edycji Powiatowych Konfrontacji Historycznych; I miejsce Julii Waglewskiej 
w III Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Strawberry Song”; 
I miejsce Joanny Grzegolec w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej.

Wśród wielu sukcesów sportowych wymienić można np. I miejsce (Szy-
mon Strząbał), II miejsce (Szymon Brożyna), III miejsce (Luiza Sobieraj) 
w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w LA,  II miejsce (Natalia 
Szlufik) w XIII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych, II miejsce 
(Jakub Jawor) w Wojewódzkich Mistrzostwach SZS w LA.

Na uwagę zasługuje również aktywność uczniów w sferze działań wycho-
wawczych. W ramach Dnia Patrona odbył się rajd po ścieżce historycznej 
„Wybranieckich” Nadleśnictwa Daleszyce. Zorganizowano integracyjny, cało-
dobowy Piknik Profilaktyczny „Przeciwko dopalaczom”.

Prężnie i z sukcesami działa Zespół „Górne Nutki”, który reprezentuje nie 
tylko szkołę, lecz również naszą gminę, odbywają się Dni Talentów, funkcjo-
nuje Szkolne Koło „Caritas”.

Są to tylko wybrane przykłady szerokiej i bogatej działalności prowadzo-
nej w Zespole Szkół w Górnie.

Zespół szkół w Krajnie
W mijającym 2015 roku miało miejsce wiele wspaniałych uroczystości, 

których organizatorem był Zespół Szkół w Krajnie, m.in.

- Ślubowanie klas pierwszych SP i Gimnazjum i dzieci z Punktu Przed-
szkolnego

- Spotkanie z przedstawicielami Policji w związku ze zmianami doty-
czącymi przepisów ruchu drogowego

-  Uroczystości poświęcone patronowi szkoły 
-  Uczczenie pamięci zmarłych w związku ze Świętem Zmarłych
-  Obchody Święta Niepodległości
-  Wizyta Świętego Mikołaja
- Jasełka Bożonarodzeniowe
-  Obchody Dnia Babci i Dziadka
-  Mikołajkowy Kalejdoskop Baśniowy

Zespół Szkół w Krajnie regularnie bierze udział w różnorodnych kon-
kursach.

Corocznie organizujemy Tydzień Kultury Języka, spotkania z filmem, 
wycieczki zawodoznawcze. 

Prężnie działa Szkolne Koło Caritas. Działa również klasa ukierunko-
wana na aktywność społeczno-obywatelską i postawy patriotyczne.

Szczególnie usatysfakcjonowani jesteśmy przyznaniem pierwszego 
w gminie Górno i drugiego w województwie świętokrzyskim CERTYFI-
KATU BEZPIECZEŃSTWA. To efekt realizacji programu pod patronatem 
Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz zajęciem III miejsca 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Uczennica SP – Sandra Maj uzyskała tytuł finalistki XII Konkursu Ma-
tematyczno-Przyrodniczego dla szkół podstawowych woj. świętokrzyskie-
go.

W bieżącym roku zrobiliśmy wielu zakupów: wyposażenie jadalni 
i stołówki szkolnej, pomoce dydaktyczne dla edukacji wczesnoszkolnej, 
meble na świetlicę szkolną i jadalnię, gry edukacyjne, zabawki do świe-
tlicy szkolnej, książki do biblioteki szkolnej, doposażenie gabinetu me-
dycznego.
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Podsumowanie 2015 roku w gminnej oświacie
W szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach 

uczy się obecnie 126 uczniów.
Już od 2012 r. funkcjonują trzy oddziały integracyjne, zapewniając opie-

kę 16 dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza 
kadra sukcesywnie się dokształca na kierunkach dostosowanych do pracy 
z uczniami wymagającymi specjalnej opieki. Placówka doposażona zosta-
ła w sprzęt, materiały dydaktyczne, książki mające służyć lepszemu  roz-
wojowi podopiecznych.  Mamy więc nowoczesną salę komputerową z bez-
przewodowym internetem, cztery tablice interaktywne, tablet o przekątnej 
42”, wizualizer i laptopy w każdej klaso-pracowni. 

Nauczyciele i uczniowie współpracują w atmosferze tolerancji i pełnego 
zrozumienia.

Jak każda szkoła posiadamy własne tradycje: Święto Pieczonego Ziem-
niaka, Dzień Dziwnej Fryzury, Bal Wszystkich Świętych, sadzenie świerko-
wego drzewka przy okazji ślubowania klasy pierwszej, Korowód Misyjny.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym układa się dobrze. Podejmowa-
ne są różne przedsięwzięcia wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich, m. in. 
współorganizujemy Festyny Rodzinne, Dni Seniora. W tym roku szkolnym 
przeprowadzone zostały u nas warsztaty: ,,Rękodzieło w tradycji naszej 
wioski”.  

Najważniejszy sukces naszych uczniów w minionym roku to I miejsce 
w sprawdzianie klasy VI w powiecie kieleckim. Inne osiągnięcia w 2015 r. :

-finalista Wojewódzkiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskie-
go

-I miejsce w Gminnym Konkursie,, Polska  Moja Ojczyzna”
-I miejsce w Gminnym Turnieju Szachowym
-II miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
-III miejsce w Turnieju Wiedzy Przyrodniczej organizowanym przez 

Nadleśnictwo Daleszyce
-wysoki wynik klasy III na sprawdzianie OBUT
Ewaluacja zewnętrzna, która została przeprowadzona w marcu br. po-

kazała , że szkoła funkcjonuje na wysokim poziomie edukacyjnym i wycho-
wawczym. Dowodem na to są dobre  oceny ewaluatorów.

Szkoła posiada koncepcję rozbudowy placówki, która ma się dzięki 
temu wzbogacić o nową stołówkę, świetlicę i bazę lokalową dla specjali-
stów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W Zespole szkolno-Przedszkolnym w radlinie uczy się obecnie 
148 dzieci. Z czego 99 w klasach 0-VI Szkoły Podstawowej i 49 w Gmin-
nym Przedszkolu. Nauczyciele naszego Zespołu systematycznie podno-
szą swoje kwalifikacje w celu podniesienia jakości nauczania. Placówka 
nasza doposażona została w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne, 
książki mające służyć lepszemu rozwojowi uczniów. Mamy więc nowo-
czesną salę komputerową ze światłowodowym Internetem, wi-fi na terenie 
całej szkoły, cztery tablice interaktywne, wizualizer i laptopy z dostępem 
do Internetu w każdej sali lekcyjnej.  Nauczyciele i uczniowie współpra-
cują w atmosferze tolerancji, wzajemnego zrozumienia i życzliwości, co 
sprzyja osiąganiu dobrych wyników dydaktycznych. Jak każda szko-
ła posiadamy własne tradycje oraz ceremoniał szkolny. Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym układa się dobrze. Uczniowie ZS-P biorą udział 
w Jasełkach wystawianych dla mieszkańców Radlina, wspólnie z KGW 
Radlinianki śpiewają kolędy podczas „Wieczoru kolęd”, biorą udział w Fe-
stynie Rodzinnym. Wspólnie z rodzicami podejmowane są różne działa-
nia na rzecz dzieci. Między innymi uroczystości związane z Dniem Pa-
trona, Wizyta Świętego Mikołaja, Jasełka, Zabawa Karnawałowa, Dzień 
Dziecka, wycieczki szkolne. Szkoła bierze udział w różnych projektach 
mających uatrakcyjnić zajęcia i uspołecznić dzieci, np.: Góra Grosza,  
Śniadanie daje moc, Raz, dwa, trzy-Bądź bezpieczny i Ty, Bezpieczeń-
stwo w sieci, Całoroczny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV-VI. 
W mijającym roku po raz pierwszy w naszej szkole odbywał się „Gminny 
festiwal piosenki anglojęzycznej dla przedszkolaków” z terenu gminy Gór-
no.  Najważniejsze sukcesu uczniów w minionym roku, to wysoki wynik 
na sprawdzianie po klasie szóstej – stanin wysoki i II miejsce w gminie 
Górno, oraz czołowe w powiecie kieleckim. Poza tym mieliśmy finalistów 
szczebla powiatowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języ-
ka angielskiego i języka polskiego. II miejsce w gminnym turnieju tenisa 
stołowego dziewcząt i chłopców. Wysoki wynik klasy III na ogólnopolskim 
sprawdzianie OBUT.

Na przełomie września i października została przeprowadzona w szko-
le i przedszkolu ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów SKO. Ewaluacja 
pokazała, że zarówno szkoła jak też przedszkole funkcjonują na wyso-
kim poziomie organizacyjnym, edukacyjnym i wychowawczym. Świadczą 
o tym wysokie oceny ewaluatorów.

szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w skorzeszycach. 
W tym roku szkolnym nasi uczniowie zakwalifikowali się do drugiego eta-

pu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego. W szkole odbyło się 
również mnóstwo imprez o charakterze lokalnym, które służyły integrowaniu 
mieszkańców oraz wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska Skorzeszyc 
m.in. tradycyjne uroczystości szkolne jak np. Dzień Babci i Dziadka, ale rów-
nież uroczystości o charakterze gminnym np. Drugi Gminny Przegląd Zespo-
łów Kolędniczych „Skorzeszyce 2015”.

Szkoła przystąpiła również do udziału w licznych projektach m. in. pilota-
żowym - „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”. Podjęliśmy również trud wza-
jemnego uczenia się od siebie, nauczyciele od nauczycieli czego dowodem 
są organizowane raz w miesiącu koleżeńskie lekcje otwarte. W październiku 
naszą szkołę odwiedziła ukraińska delegacja z wizytą studyjną, przedstawi-
ciel Ministerstwa Edukacji oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Władz 
Samorządowych. Naszą pracę i prowadzone działania doceniło w tym roku 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, którego wizytatorzy przeprowadzili w naszej 
szkole i Punkcie Przedszkolnym ewaluację zewnętrzną problemową. Obydwa 
podmioty ewaluacji otrzymały bardzo wysokie noty. Dzięki temu nasza szko-
ła została zaproszona do Salonu Kreatywnych Szkół. 

Szkoła w tym roku zakwalifikowała się do realizacji ministerialnego pro-
jektu „Mistrzowie Kodowania” mającego na celu upowszechnienie nauki pro-
gramowania w polskich szkołach. W ostatnim czasie otrzymaliśmy Certyfikat 
Szkoły Zorientowanej Technologicznie. W ramach rozwoju uczniów zorga-
nizowaliśmy zajęcia „Odkryj swoją pasję”, aranżując spotkania z interesują-
cymi ludźmi (sportowcem, tancerzem, projektantem mody, aktorem, osobą 
niepełnosprawną) oraz aktywizując uczniów na przerwach śródlekcyjnych 
i po zajęciach poprzez: wieczory filmowe, czwartki z melomanem, zajęcia 
teatralne, sportowe, plastyczne.

Ponadto w naszej szkole objęto opieką świetlicową wszystkie potrzebujące  
dzieci . Szkoła wzbogaciła się o 2 komplety klocków, które wykorzystywane 
są na zajęciach z robotyki oraz 2 komplety klocków – Dary Zabawy Froebla.

Dzięki sponsorom zakupiona została podłoga interaktywna. Bieżąca 
działalność placówki prezentowana jest na specjalnym telewizorze – witaczu 
zamontowanym w głównym holu. Doposażono bibliotekę w ramach projektu 
Książki moich marzeń, zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego, dopo-
sażono stołówkę szkolną.

Zespół szkół w Woli Jachowej
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY: Gabriela Krzysiek laureatką z języka polskiego 

w gimnazjum, pod opieką Pani Izabeli Kalety. Dwoje uczniów szkoły podsta-
wowej zakwalifikowało się do II etapu konkursów przedmiotowych. Po raz ko-
lejny uczniowie gimnazjum zwyciężyli w gminnej rywalizacji sportowej szkół. 
W wyniku przeprowadzonej przez ewaluatorów z Kuratorium Oświaty ewalu-
acji zewnętrznej, nasza szkoła na wszystkich etapach nauczania uzyskała 
- wysoki stopień wypełniania przez szkołę badanych wymagań.

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ: 1) W maju został zorgani-
zowany festyn rodzinny Majowo-Cyrkowo.

2) W  czerwcu  uczniowie Zespołu Szkół w Woli Jachowej udali się na 
wycieczkę do Krakowa. Byli to uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 
oraz I – III gimnazjum, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli najlepsze 
wyniki w nauce, wykazali się dużym zaangażowaniem społecznym na rzecz 
szkoły oraz ich przyrost średnich w porównaniu do I semestru był największy. 

3) 13 października 2015 roku Szkoła Podstawowa, będąca obecnie czę-
ścią Zespołu Szkół w Woli Jachowej obchodziła jubileusz 25-lecia nadania 
imienia gen. Władysława Sikorskiego. 

4) W październiku gościliśmy w naszej szkole grupę reformatorów oświaty 
z Ukrainy, którzy obserwowali sposób funkcjonowania szkolnictwa w naszym 
kraju. Jako reprezentatywna została wybrana gmina Górno, a w niej nasza 
szkoła. Celem wizyty studyjnej w szkole było zapoznanie z procedurami pro-
wadzenia ewaluacji zewnętrznej oraz z zasadami wykorzystania wniosków 
z nadzoru pedagogicznego.

5) Rozszerzyliśmy współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Woli Ja-
chowej. Panie z Koła pomagają naszym uczniom poznawać twórczość ludo-
wą naszego regionu, organizują wspólne uroczystości oraz zajęcia.

6) Klasy drugie szkoły podstawowej biorą udział w projekcie badawczym 
„Dziecko jako badacz – rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności po-
znawczych uczniów w okresie wczesnoszkolnym

7) Szkoła została doposażona w ramach dotacji MEN (doposażenie sto-
łówki, gabinetu medycznego, zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, zakup książek do biblioteki).

8) Z funduszu gminy założony został zewnętrzny monitoring dla szkoły.
9) Wójt gminy przydzielił dodatkowe godziny dla klas 2 i 3 gimnazjum oraz 

klas 5 i 6 SP, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów.
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Gimnazjalistki z Woli Jachowej, 
zajęły drugie miejsce podczas 

Drużynowych Powiatowych Zawodów 
w Tenisie stołowym. Wkrótce będą 
walczyć o awans do finału mistrzostw 
województwa.

W zawodach wzięło udział w su-
mie piętnaście drużyn, w tym siedem 
w kategorii dziewcząt i osiem w kategorii 
chłopców. Wszystkie złożone z uczniów 
gimnazjów.

Naszą gminę w tym turnieju powia-
towym reprezentowały drużyny Zespołu 
Szkół w Woli Jachowej i Zespołu Szkół 

w Górnie. 
Bardzo dobrze wypadły dziewczęta 

z Woli Jachowej, które wywalczyły druży-
nowe wicemistrzostwo powiatu (Wiktoria 
Żółtkowska, Wiktoria Wąchocka oraz Ka-
rolina Krzysiek) i tym samym zagwaranto-
wały sobie udział w półfinałach mistrzostw 
województwa.

Takiego wyniku nie spodziewał się na-
wet ich trener i nauczyciel wychowania 
fizycznego w jednej osobie Jerzy Krzysz-
czak.

- Nie sądziłem, że wywalczą tak wyso-
kie miejsce. Ten wynik daje nadzieję, że 

nasze dziewczęta odniosą także sukces 
w mistrzostwach województwa. Będziemy 
się do nich intensywnie przygotowywać - 
zapowiada Jerzy Krzyszczak.

Reprezentacja Gimnazjum w Górnie 
znalazła się poza podium. Zarówno chłop-
cy, jak i dziewczęta uplasowali się na 
czwartej pozycji.

Drużyny Zespołu Szkół w Górnie grały 
w składzie: dziewczęta - Anna Kryszczak, 
Dominika Dybka, Karolina Strząbała.

Chłopcy: Mateusz Krzysiek, Jakub Ja-
wor, Przemysław Jawor.

/AP/

Wicemistrzynie powiatu

Żeńska reprezentacja gminy - drużyna z Górna i Woli Jachowej.

Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy 
Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwią-
zań w edukacji” powstał z inicjatywy władz 
samorządowych gminy Górno i realizo-
wany jest w ramach Programu Erasmus 
+ akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna.1 
Złożony w marcu 2015 r wniosek został 
oceniony przez polską Agencję Narodo-
wą Programu Erasmus Plus pozytywnie 
– uzyskując 94 punkty na 100 możliwych 
uplasował się na 44 miejscu na 655 zło-
żonych aplikacji. Łączna kwota dofinanso-
wania przyznana na realizację projektu na 
lata 2015-2017 wynosi 88 396.00 €. 

Projekt i jego cele wynikają z Europej-
skiego Planu Rozwoju Szkół Gminy Gór-
no, który został opracowany po wnikliwej 
diagnozie i ocenie efektywności polityki 
oświatowej prowadzonej przez gminę do-
konanej przez ekspertów Komisji Certyfi-
kacyjnej (w ramach programu „Samorzą-
dowy Lider Edukacji”).

Mając świadomość, że kompetencje 
językowe oraz technologie informacyj-
no-komunikacyjne stają się determinantą 
współczesnego procesu edukacyjnego 
oraz uwzględniając potrzeby placówek 
oświatowych z trenu gminy Górno władze 

samorządowe w ramach programu Era-
smus+ nawiązały współpracę z partnerami 
zagranicznymi z Włoch, Wielkiej Brytanii  
i Hiszpanii. Uczestnikami projektu są 
przedstawiciele JST jako organu prowa-
dzącego szkoły, dyrektorzy i nauczyciele 
wszystkich szkół z terenu gminy (począw-
szy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne) 
– w projekcie zaplanowano 66 mobilności, 
łącznie w wyjazdach szkoleniowych (tzw. 
job shadowing) do włoskich, angielskich 
i hiszpańskich placówek oświatowych 
udział wezmą 44 osoby. 

Główne cele projektu to doskonalenie 
umiejętności uczestników w zakresie:

- nauczania dwujęzycznego (CLIL) 
w celu podniesienia umiejętności uczniów 
w zakresie praktycznego posługiwania się 
językiem obcym,

- efektywnego i kreatywnego wykorzy-
stania ICT w procesie kształcenia kompe-
tencji kluczowych uczniów,  

- kształtowania u uczniów kompetencji 
obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój 
postawy przedsiębiorczości, 

- identyfikowania potrzeb i szans roz-
wojowych gminy i szkół możliwych do 
zaspokojenia we współpracy z partnerem 
zagranicznym. 

W projekcie „Twórczy Nauczyciel 
– Twórczy Uczeń…” partnerem zagra-
nicznym edukacyjnego konsorcjum 
gminy Górno są trzy szkoły: the Istitu-
to Comprensivo „Falcone e Borsellino”  
z Włoch,  Instituto de Educación Secun-
daria „Castillo del Águila” z Hiszpanii oraz 
Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.

Włoska i hiszpańska placówka specjali-
zuje się m.in. w nauczaniu dwujęzycznym  
i wykorzystaniu technologii informacyjnej 
w nauczaniu i uczeniu się. Szkoła brytyj-
ska słynie z efektywnych działań kształ-
tujących u uczniów postawy motywacji 
do zdobywania wiedzy i umiejętności, ak-
tywności społecznej i przedsiębiorczości, 
profesjonalnego poradnictwa edukacyjno
-zawodowego oraz szerokiego zastoso-
wania narzędzi ICT w procesie edukacji.

Uczestnictwo w projekcie i szkole-
nia typu job shadowing – poznanie hisz-
pańskich i włoskich oraz brytyjskich 
doświadczeń i rozwiązań edukacyjnych 
w obszarze nauczania dwujęzycznego 
oraz wykorzystania ICT w procesie kształ-
cenia kompetencji kluczowych u uczniów 
wpłynie na poprawę jakości pracy szkół 
z terenu gminy Górno oraz na pogłębienie 
współpracy międzynarodowej.

Erasmus Plus w gminie Górno

Gimnazjalistki z Woli Jachowej z nauczycielem i zarazem trenerem.


