Imię bohatera dla gimnazjum

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Górnie celebrowana przez biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana.
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Wójt Przemysław Łysak i Stanisław Niestój, dyrektor Gimnazjum
w Górnie, odsłaniają pamiątkową tablicę w budynku szkoły.

ilkaset osób wzięło udział w uroczystości nadania
sztandaru i imienia rotmistrza Pileckiego dla Gimnazjum w Górnie.
Mszy świętej, podczas której poświęcono sztandar, przewodniczył biskup Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji kieleckiej. Po Eucharystii orszak z pocztami sztandarowymi na czele
przeszedł z kościoła do Zespołu Szkół w Górnie, gdzie odbyły
się główne uroczystości. W holu gimnazjum odsłonięta została
pamiątkowa tablica poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckie-

mu, następnie zaproszeni goście wbijali pamiątkowe gwoździe
w specjalnie przygotowanej gablocie na szkolny sztandar.
Po tej oficjalnej części zaproszono wszystkich na salę gimnastyczną, gdzie przy pieczołowicie przygotowanej scenografii
uczniowie Gimnazjum w Górnie wykazali się kunsztem aktorskim prezentując historię życia i bohaterskiej śmierci rotmistrza
Pileckiego. W uroczystościach oprócz lokalnej społeczności
i władz gminy wzięli udział parlamentarzyści, świętokrzyski kurator oświaty, władze powiatu, województwa i diecezji kieleckiej.

Uczniowie gimnazjum przybliżyli historię rotmistrza Pileckiego.

W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości.

Na wsi umiejętność obsługi komputera też się przydaje
K

ilkunastu mieszkańców Woli Jachowej,
głównie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu
z zakresu obsługi komputera, które zorganizowała
firma PSI sp. z o.o. z Kielc.
Uczestnicy szkolenia podczas zajęć nabyli umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się programami, które najczęściej wykorzystywane są przez
użytkowników PC-ów.
- Umiemy posługiwać się edytorami tekstu, korzystać z przeglądarki internetowej, wysyłać maile
oraz korzystać z arkuszy kalkulacyjnych - chwalili się
uczestnicy szkolenia podczas uroczystości nadania
certyfikatów potwierdzających umiejętność obsługi
komputera i poszczególnych programów. By go dostać, każdy uczestnik szkolenia musiał zdać egzamin.

Pamiątkowe zdjęcie podczas uroczystości nadania certyfikatów.
G Ł O S G Ó R N A • n r 6 (2 2) • C Z E R W I EC 2 014

5

