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GŁOS GÓRNA

Alleluja, Alleluja...
wszyscy dziś śpiewają
i zmartwychwstałemu Panu
boski hołd oddają

Panie Jezu, Panie Jezu 
grób swój opuściłeś 
i znów jesteś pośród Swoich, 
z którymi już byłeś.

Panie Jezu, Panie Jezu 
dźwigasz grzechy świata – 
wypełniając wolę Boga – 
każdej Siostry, Brata.

Weselmy się i śpiewajmy 
Panu hymn radości 
On Jedyny Syn nasz Boży
Zmartwychwstał z miłości

Alleluja, Alleluja
żywy Pan jest z nami
niesie Miłość, Nowe Życie,
obdarzy łaskami.

Bronisław Skowroński

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych 
Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością
składają

Janusz Bednarz 
przewodniczący Rady Gminy Górno

oraz
Przemysław Łysak 
Wójt Gminy Górno
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2 maja Urząd Gminy  
będzie nieczynny
Jeśli planujesz załatwienie ja-

kiejś sprawy urzędowej na początku 
przyszłego miesiąca, to pamiętaj, że  
2 maja Urząd Gminy Górno będzie 
nieczynny. Dzień ten odpracowany zo-
stanie w sobotę 19 sierpnia.

Zdobądź pieniądze  
na otworzenie firmy
Dotacja na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w wysokości 24 750,00 
zł, wsparcie pomostowe przez 12 mie-
sięcy w wysokości blisko 2 tys. zł. Taką 
pomoc na otwarcie własnej firmy mo-
żesz pozyskać, jeśli nie pracujesz i/lub 
jesteś zarejestrowany/a w Powiatowym 
Urzędzie Pracy i masz ukończone 30 
lat. 

Rekrutacja wniosków rozpoczyna się 
14 i trwać będzie do 28 kwietnia 2017 
roku. 

Szczegółowe informacje na: www.
tsp3.pakd.pl lub w Domu Rzemiosła 
w Kielcach, ul. Warszawska 34/618, tel. 
508 030 704.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszej ga-

zety informowaliśmy o tym, że 1352 
rodziny z gminy Górno otrzymują 
wsparcie z programu 500+. To naj-
więcej spośród wszystkich gmin wiej-
skich w naszym powiecie i wojewódz-
twie. Pisaliśmy, że biorąc pod uwagę 
wszystkie gminy (miejskie i wiejskie) 
w powiecie kieleckim zajmujemy 
trzecie miejsce po Mieście i Gminie 
Morawica oraz Daleszycach. W tym 
miejscu wkradła się nieścisłość, al-
bowiem w Daleszycach mniej osób 
otrzymuje wsparcie z programy  500+ 
niż u nas. Wyprzedza nas pod tym 
względem jedynie Morawica.

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno

Wydawca:  
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie,  

Górno 79a, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG, GOK w Górnie
Druk:  

ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń,  
nie zwraca niezamówionych ma-
teriałów oraz zastrzega sobie prawo 
do ingerencji w nadesłane teksty. 

Trwa budowa latarni drogowych 
przy trasie z Leszczyn do Lesz-

czyn Skały. - Oświetlenie podniesie 
bezpieczeństwo. To przy tej drodze 
doszło do próby gwałtu - mówi wójt 
Przemysław Łysak.

Rozbudowa oświetlenia w gminie Gór-
no zakłada systematyczną modernizację 
latarni przez wymianę starych punktów 
świetlnych na nowe typu LED oraz insta-
lowanie nowych latarni.

W tym roku projekt przewiduje budo-
wę oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej 
z Leszczyn w kierunku Mąchocic oraz 
wzdłuż drogi gminnej w Leszczynach 
Skale. 

Decyzja, że to właśnie w tym miejscu 
powstanie oświetlenie to nie przypadek.

- To przy tej drodze doszło w ubiegłym 
roku do próby gwałtu. Mam nadzieję, że 
oświetlenie drogi przyczyni się do podnie-

sienia bezpieczeństwa zarówno pieszych 
jak i poruszających się tamtędy pojaz-
dów. Młoda dziewczyna wracała z nauk 
w kościele parafialnym w Leszczynach 
i została zaatakowana przez gwałciciela 
- mieszkańca naszej gminy. Gdyby droga 
była oświetlona, może nie doszłoby do 
tego - mówi wójt Przemysław Łysak.

Oświetlenie drogi 
w Leszczynach

Trwa budowa oświetlenia wzdłuż drogi  
z Leszczyn w kierunku Leszczyn Skała.

GŁOS GÓRNA

Miejsce na Twoją
 reklamę

ogłoś się w „Głosie Górna”
tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350
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Pierwsze tak kompleksowe 
badania dzieci i młodzieży
Ponad siedemset uczniów  uczęsz-

czających do szkół na terenie 
naszej gminy zostało przebadanych 
celem wykrycia ewentualnych wad po-
stawy. Wynik nie jest idealny, ale nie 
ma też powodu do niepokoju. Mieścimy 
się w średniej krajowej. Teraz w ślad za 
nami podobne badania chcą zorganizo-
wać inne gminy powiatu kieleckiego.

Program „Ocena postawy ciała u dzieci 
ze środowisk wiejskich” rozpoczęto jeszcze 
w ubiegłym roku. Przeprowadzał je zespół 
naukowców z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach w składzie: prof. 
Ireneusz Kotela, dr Beata Szczepanowska-
-Wołowiec oraz mgr Paulina Sztandera. 

PRZEBADANO 
PONAD 700 UCZNIÓW
Najmłodszym uczniom (SP klasy 1-3) 

badania kończyn dolnych wykonywano 
w szkołach. 

Starsi (od czwartej klasy podstawówki 
do drugiej gimnazjum) mieli wykonywane 
kompleksowe badania w pracowni posturo-
graficznej UJK w Kielcach. W sumie prze-
badano 707 osób.

- Pierwotnie zamierzaliśmy objąć ba-
daniami mniejszą grupę, ale wójtowi gmi-
ny zależało, by mogły w nich wziąć udział 
wszystkie dzieci. Zgodziliśmy się, tym bar-
dziej że gmina zapewniła transport uczniów 
do naszej pracowni – mówi Beata Szcze-
panowska-Wołowiec, która wykonywała 
badania.

ZDROWIE DZIECI 
W ŚREDNIEJ KRAJOWEJ
Co badano? Między innymi długość 

i szerokość stóp, przodostopie, piętę, kąt 
koślawości palucha, kąt szpotawości palca, 
płaskostopie podłużne i poprzeczne, na-
stępnie koślawość i szpotawość pięt oraz 
kolan. Osoby biorące udział w badaniach 

w pracowni posturograficznej poddane były 
analizie kręgosłupa w trzech płaszczy-
znach. Między innymi pozwoliło to poznać 
kąt i stopień skoliozy.

Jakie są wyniki badań?
- Jeśli chodzi o gminę Górno, wyniki nie 

odbiegają w żaden sposób od innych rejo-
nów Polski. Dobra wiadomość jest taka, że 
aż 84,4% nie ma problemu z koślawością 
palucha – mówi dr Szczepanowska-Woło-
wiec. 

Postawę skoliotyczną stwierdzono u 123 
dzieci – są to skrzywienia do 10 stopni. - 
Może być to skolioza czynnościowa, która 
wraz z rozwojem dziecka nie będzie dawała 
objawów skoliozy, może też prowadzić to 
do choroby, dlatego w tych przypadkach 
zalecana jest obserwacja. Typowe skoliozy 

niewielkiego stopnia (do 30 stopni) stwier-
dziliśmy u 120 dzieci. U jednego dość dużą 
około 40-stopniową, ale dziecko było już 
w trakcie leczenia. Rodzice zdawali sobie 
sprawę z problemu i nie bagatelizowali go 
– informuje dr Szczepanowska-Wołowiec.

PIERWSZE TAKIE BADANIA
Były to pierwsze tak kompleksowe ba-

dania u dzieci uczęszczających do szkół 
w gminie Górno. Wziął w nich udział każdy 
uczeń od pierwszej klasy szkoły podstawo-
wej do drugiej gimnazjum, którego rodzice 
wyrazili na to zgodę.

Jesteśmy pierwszą gmin w wojewódz-
twie świętokrzyskim, w której komplekso-
wo przebadano wszystkich uczniów. Teraz 
w ślad za nami robić to będzie gmina Ma-
słów - mówi Czesław Pytel, wicewójt Górna.

W sumie przebadano 707 uczniów ze szkół w naszej gminie. Naukowcy z UJK w Kiel-
cach analizowali prawidłowy rozwój kończyn dolnych oraz kręgosłupa.

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania trasy do Bęcz-
kowa z drogą do Podmąchocic.

Inwestycja została wykonana za 542 tys. zł. Gmina uzyskała po-
nad 63-procentowe dofinansowania na ten cel z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

- To ważna inwestycja, bo podnosząca bezpieczeństwo dzieci 
chodzących do szkoły. Niestety samochody pędzące starą trasą 
wiele razy powodowały groźne wypadki.

Strome wzniesienie do wsi spowodowało, że chodnik musiał 
być częściowo schodkowy. Teraz nawet gdy napada śniegu, to po 
schodkach bezpiecznie będzie można iść, a obok wjechać wóz-
kiem po części bez schodków. To droższe rozwiązanie, ale ko-
nieczne, żeby chodzić a nie jeździć po chodniku. Dziękuję sołty-
sowi Edwardowi Waldonowi za współpracę przy inwestycji - mówi 
wójt Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

Chodniki ukończone

Mieszkańcy Podmąchocic zorganizowali otwarcie inwestycji. 
Na zdjęciu sołtys Edward Waldon tuż po przecięciu wstęgi.
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Kolejna unijna kasa na 
plac zabaw i świetlicę

Blisko 120 tysięcy na remont tym-
czasowej kaplicy w Bęczkowie 

oraz budowę placu zabaw przy Domu 
Kultury w Krajnie pozyskali pracow-
nicy Gminnego Ośrodka Kultury. Ko-
lejne 63 tys. zł zdobyli na stroje dla 
Gminnej Orkiestry Dętej. 

6 lutego 2017 r. do  Stowarzysze-
nia „Lokalna Grupa Działania - Wokół 
Łysej Góry” został złożony partnerski 
wniosek  dwóch stowarzyszeń z terenu 
gminy Górno: Stowarzyszenia św. Jana 
z Dukli oraz Stowarzyszenia Razem na 
rzecz gminy Górno, które zostało utwo-
rzone przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie. Wniosek pn. „Przebudowa 
wraz z częściową zmianą sposobu użyt-
kowania tymczasowej kaplicy na potrzeby 
utworzenia świetlicy parafialnej związa-
nej z działalnością kulturalną oraz budo-
wa ogólnodostępnego placu zabaw wraz 
z ekologicznym ogródkiem warzywnym. 
Wniosek będzie dofinansowany w 100% 
ze środków z PROW na lata 2014-2020 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. Wnioskowana  kwota dofi-
nansowania to 119 967,65 zł.

Za te pieniądze planowany jest re-
mont tymczasowej kaplicy w Bęczkowie 
oraz budowa placu zabaw przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krajnie. 

Z kolei 28 marca 2017 r.  do  Stowa-

rzyszenia „Lokalna Grupa Działania - 
Wokół Łysej Góry” został złożony przez 
Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy 
Górno wniosek w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Wspólnie dla Tradycji 
z Masłowa wniosek pn. „Kultura źródłem 
budowania kapitału społecznego”. Wnio-
skowana kwota 63 630,00 zł. W ramach 
dofinansowania z poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich  planowane jest m.in. 
uszycie strojów dla Gminnej Orkiestry 
Dętej z Górna.

Warto dodać, że wniosek na przebu-
dowę kaplicy w Bęczkowie na potrzeby 
świetlicy wiejskiej został najwyżej ocenio-
ny przez komisję konkursową.

120 tysięcy złotych pozyskał GOK i Stowarzyszenie św. Jana z Dukli na przebudowę 
kaplicy w Bęczkowie na świetlicę. 

Pozyskaliśmy 1,6 mln zł na  
budowę kanalizacji w Radlinie
Ponad milion sześćset tysię-

cy złotych pozyskała gmi-
na Górno na budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Radlin 
Ogrodzenie.

Pracownicy Urzędu Gminy napisali 
wniosek o dofinansowanie tego zada-
nia z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 
działania Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich.

Niedawno Urząd Marszałkowski 
opublikował listę rankingową wnio-
sków o dofinansowanie. Nasz - pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Radlin (Ogrodzenie)” 
znalazł się na wysokiej pozycji.

- To miejsce daje nam gwarancję, 
że otrzymamy pieniądze na realizację 
zadania. Wkrótce zapewne wójt Prze-

mysław Łysak podpisze w tej sprawie 
stosowną preumowę z marszałkiem 
województwa - mówi Barbara Woł-
czyk, kierownik referatu budownictwa 
w Urzędzie Gminy Górno.

Nasz wniosek uzyskał 19 punktów. 
Budowa kanalizacji w miejscowo-
ści Radlin Ogrodzenie powinna roz-
począć się jeszcze w tym roku. Na 
ten cel otrzymamy dofinansowanie 
z PROW w wysokości  1 608 098 zł.

7 kwietnia gmina uzyskała pozwo-
lenie na budowę pierwszego etapu 
kanalizacji w Radlinie Ogrodzenie.

- Błędem było pominięcie tej dużej 
części miejscowości przy komplek-
sowej budowie kanalizacji w Radli-
nie. Teraz to naprawiamy - mówi wójt 
Przemysław Łysak.

/AP/

Bezrobotni 
mają pracę
Dziesięciu bezrobotnych znalazło za-

trudnienie w ramach prac społecz-
no-użytecznych w gminie Górno. Porozu-
mienie w tej sprawie zostało podpisane 
pomiędzy naszą gminą i Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kielcach. 

Wszyscy bezrobotni są mieszkańcami gmi-
ny Górno i znajdują się pod opieką Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracę podjęli 3 kwietnia i mają zagwaranto-
wane zajęcie do września. Koszty ich zatrud-
nienia w 40% pokrywa gmina Górno, a w 60% 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

- Osoby są oddelegowane do różnych in-
stytucji. Kobiety pracują głównie w szkołach,  
między innymi w Cedzynie, Radlinie, Sko-
rzeszycach, Woli Jachowej i Górnie, z kolei 
mężczyźni pracują w Zakładzie Usług Komu-
nalnych w Górnie - informuje Dorota Matu-
szewska, kierownik GOPS w Górnie.
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To już klasyczny hat-trick 
zespołu Górnianecki
Finałowy koncert XIII Wo-

jewódzkiego Festiwa-
lu Pieśni Wielkopostnych, któ-
ry się odbył 2 kwietnia 2017 r.  
w  Daleszycach w kościele pw. św. 
Michała Archanioła, to kolejny po-
wód do dumy Zespołu Śpiewaczego 
Górnianecki reprezentującego gminę 
Górno. 

Nasz zespół śpiewaczy pięknym 
przejmującym i wzruszającym wykona-
niem tradycyjnej pieśni pasyjnej pn. „Wi-
taj Matko uwielbiona” przy akompania-
mencie akordeonisty Grzegorza Michty 
zachwycił jury eliminacji prowadzonych 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Stąporkowie i w kategorii ze-
społy ludowe zajął ex aequo I miejsce 
wraz z zespołem Smarkowianki.

ZWyCIęSKIE GÓRNIANECKI
Na koncercie finałowym w Daleszy-

cach zaprezentowało się 14 zespołów 
z województwa świętokrzyskiego. Ze-
społy wykonywały pieśni zarówno do-
brze znane z mszy świętych, jak również  
nowe opracowania starych utworów 
z nowym instrumentarium. Laureatów 
koncertu wyłoniono w trzech katego-
riach: zespoły wokalno-instrumentalne, 
chóry oraz zespoły ludowe. Nagrodę dla 
zespołu ufundował wójt gminy Górno – 

Przemysław Łysak, a także proboszcz 
parafii pw. św. Michała Archanioła w Da-
leszycach - ks. Tadeusz Cudzik, zaś sta-
tuetkę  upamiętniającą  już XIII Festiwal 
– Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. 

KOLEJNE ZWyCIęSTWO 
W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM
To już trzeci w tym roku tryumf Gór-

nianecek w konkursach wojewódzkich.
W styczniu odbył się finał XXIV Świę-

tokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastora-

łek we Włoszczowie, w którym Górnia-
necki wyśpiewały I miejsce w kategorii 
Zespół Ludowy.

W marcu  Zespół Śpiewaczy Górnia-
necki zdobył pierwsze miejsce w kate-
gorii Zespoły Ludowe i Śpiewacze pod-
czas IV Regionalnego Przeglądu Pieśni 
Pasyjnej i Pokutnej, który odbył się 
w klasztorze na Świętym Krzyżu.

Gratulujemy! Gratulujemy! Gratuluje-
my! Po trzykroć! 

Górnianecki z G. Michtą podczas występu w Daleszycach odniosły kolejny sukces.

Tradycyjnie, jak każdego roku, 
okres poprzedzający Święta 

Wielkanocne to dla nas czas na wła-
snoręczne tworzenie ozdób i dekora-
cji związanych z tematyką świątecz-
ną.

 Podczas terapii zajęciowej w naszej 
pracowni mogliśmy wykorzystać pozna-
ne wcześniej techniki plastyczne do wy-
konania ozdób. Pod czujnym okiem pań 
terapeutek w trakcie wielogodzinnych 
działań wykonywaliśmy ozdoby wielka-
nocne metodami decoupage’u, quillingu, 
scrapbookingu oraz  karczochową. Po-
wstały tradycyjne pisanki, piękne wiel-
kanocne króliki z siana, kolorowe palmy, 
koszyki z wikliny papierowej. Tworzy-
liśmy także kartki świąteczne, które 
z życzeniami wysyłaliśmy  do zaprzy-
jaźnionych domów, a także osób i insty-
tucji związanych z naszą działalnością. 
Gotowe i barwne rękodzieła stały się 
ozdobą nie tylko naszego „domu”, wpro-

wadziły nas w doniosły nastrój Wielka-
nocy. Prezentujemy  efekty naszej pracy 

na łamach „Głosu Górna”.
Podopieczni ŚDS

Wielkanocne inspiracje Środowiskowego  
Domu Samopomocy w Woli Jachowej
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„Pasja oczami Marii Magdaleny” w Górnie
To była przepiękna sztuka… Ci akto-

rzy przypomnieli nam, co takiego wła-
śnie się dzieje i jak wielkie święto jest przed 
nami – mówili wierni, którzy obejrzeli Miste-
rium Męki Pańskiej wystawione w parafii św. 
Wawrzyńca w Górnie.   Sztukę, zatytułowaną 
„Pasja oczami Marii Magdaleny” przygoto-
wali aktorzy z grupy teatralnej „Górnolotni”.  
Przedstawienie było też okazją do wsparcia 
małego chłopca z Pawłowic, który urodził się 
bez oczu.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy, Ostatnia Wie-
czerza, modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, 
a także Jego Droga Krzyżowa, śmierć i Zmar-
twychwstanie – wszystkie te sceny zostały uka-
zane w Niedzielę Palmową w kościele św. Waw-
rzyńca w Górnie.  W realizację przedsięwzięcia 
zaangażowało się kilkadziesiąt osób należących 
do grupy teatralnej „Górnolotni”.  – Poprzez to 
przedstawienie chcieliśmy pokazać i od nowa 
uświadomić, że Święta Wielkanocne i cały Wielki 
Tydzień, począwszy od dzisiejszego dnia, czyli 
Niedzieli Palmowej aż do Zmartwychwstania to 
wielkie wydarzenia, które opisują najważniejszą 
rzecz: to, że Chrystus przyszedł na świat, aby 
zbawić każdego człowieka. Ale to zbawienie na-
stępuje wtedy, kiedy sami to dostrzegamy i stara-
my się realizować, przez to, że zmieniamy siebie 
– zaznaczył ks. Mariusz Kałka, współorganizator 
przedstawienia.

Sztuka zgromadziła wielu wiernych. – To było 
piękne przedstawienie, z resztą jak wszystkie po-
zostałe, które wystawili „Górnolotni”. I nie chodzi 
mi tu tylko o piękne stroje i doskonałą scenogra-
fię, ale o to,  że poprzez swoje działanie ci ludzie, 
po pierwsze pomagają zrozumieć nam Tajemni-
cę Zmartwychwstania, a po drugie pokazują, co 
w życiu jest ważne – powiedziała pani Irena.

Poprzez sztukę aktorzy chcieli też wesprzeć 
małego Krystianka z Pawłowic, który urodził się 
bez oczu.  Chłopiec potrzebuje wsparcia finan-
sowego na leczenie, dlatego po przedstawieniu 
każdy chętny mógł przekazać na ten cel dowol-
ną kwotę.  – Każdym naszym przedstawieniem 
chcemy pokazać ludziom, że można i należy ro-
bić coś dobrego dla innych – przyznał Grzegorz 
Fura, który tym razem wcielił się w rolę Kajfasza.

Patronat nad przedstawieniem objął ksiądz 
proboszcz Edward Kupis.

Warto dodać, że to nie jedyne dzieło stwo-
rzone przez „Górnolotnych”. Grupa ta działa od 
ponad dwóch lat. Skupia wokół siebie około 70 
osób. Na swoim koncie ma takie przedstawienia 
jak: „Misterium Bożonarodzeniowe”  „Opowieść 
Wigilijna” czy „Misterium Męki Pańskiej”. – W każ-
dym roku grupa stara się wystawić coś nowego. 
Scenariusz, stroje, muzykę, oprawę wszystko 
tworzy wspólnie cała grupa, której zaangażowa-
nie pokazuje jak ważnym elementem w życiu są 
wspólne spotkania, modlitwa i próba pokazania 
piękna teatru – podsumował ks. Mariusz Kałka.

Warto wspomnieć, że przedstawienie zostało 
ułożone na podstawie scenariusza pani Anety 
Antosiak.

/IM/

Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób 
mogło wziąć udział w rekolek-

cjach wielkopostnych odbywających 
się w parafii św. Jacka Odrowąża 
w Leszczynach. Wszystko za sprawą 
TVP3 Kielce, która transmitowała na 
swojej antenie nauki księdza dr. Rafa-
ła Dudały.

Rekolekcje Świętokrzyskie - taki ty-
tuł nosiły nauki głoszone przez duszpa-
sterza akademickiego w Leszczynach 
- można było oglądać na antenie TVP3 

w cztery kolejne niedziele, zaraz po Infor-
macjach. Powtórki były w Wielkim Tygo-
dniu od 10 do 13 kwietnia o godz. 17.30. 
Dzięki temu nauki głoszone w kościele 
w Leszczynach mogły oglądać dziesiątki 
tysięcy osób w całym województwie.

Tradycyjnie parafia zorganizowała tak-
że rekolekcje dla uczniów. Gmina Górno 
na prośbę proboszcza ks. Ryszarda Za-
borka sfinansowała transport uczniom 
ze szkół do kościoła w Leszczynach na 
nauki rekolekcyjne.

Rekolekcje w Leszczynach  
na antenie TVP3 Kielce

Rekolekcje Świętokrzyskie w kościele w Leszczynach transmitowane w TVP3 głosił 
ks. dr Rafał Dudała, duszpasterz akademicki.

GMINNE OBCHODY
DNIA STRAŻAKA

3 maja 2017 roku o godz. 10 
strażacy z jednostek Górno, Leszczyny, Wola Jachowa 

swoje święto rozpoczną udziałem we Mszy Świętej 
w kościele pw. św. Rozalii w Skorzeszycach.

O godz. 11:30 kolumna samochodów strażackich 
wyruszy drogami naszej Gminy. 

Na trasie przejazdu ze Skorzeszyc 
przez Wolę Jachową, Górno, Krajno, Bęczków, Leszczyny, 
Cedzynę i Radlin do Górna  na stadion GKS z pojazdów 

zamiast wody polecą cukierki.

Na zakończenie na stadionie GKS Górno będzie czekała na 
strażaków kuchnia polowa z gorącą grochówką 

i kiełbaski z grilla.
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„Pasja oczami Marii Magdaleny” w Górnie
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Ma dopiero 19 lat i trzykrotne 
mistrzostwo Polski w kategorii 

juniorów, tytuł Mistrza Europy i brą-
zowy medal na mistrzostwach świa-
ta. Tegoroczny debiut w kategorii 
seniorów rozpoczął mocnym akcen-
tem – zdobyciem tytułu Mistrza Pol-
ski w kategorii do 75 kilogramów. Czy 
Dominik Kaleta z Krajna będzie dru-
gim Markiem Piotrowskim lub Prze-
mysławem Saletą? 

Kickboxing zaczął trenować niecałe 
cztery lata temu. Miał wówczas 16 lat. 
Dlaczego akurat tę dyscyplinę? 

- Zawsze interesowały mnie sporty 
walki. Boks mnie trochę nudził, gdyż wal-
czy się w nim tylko rękami. W taeqwon-
do z kolei samymi nogami, też mnie to 
nie interesowało. W kickboxingu nie ma 
ograniczeń, stąd wybór padł właśnie na 
tę dyscyplinę sportu – mówi Dominik Ka-
leta z Krajna.

Jak sam przyznaje, rodzice nie byli 
zachwyceni, gdy oświadczył, że chce 
się bić w ringu.

- Właściwie do tej pory nie są za tym. 
Woleliby, abym zmienił dyscyplinę spor-
tu na coś mniej kontaktowego. Mimo 
wszystko szanują moją decyzję i muszę 
przyznać, że wspierają mnie w tym co 
robię – oświadcza Dominik Kaleta.

SUKCESy JUNIORSKIE
Niecałe cztery lata treningów przy-

niosły spore sukcesy. Występując jako 
junior trzykrotnie zdobył mistrzostwo 
Polski i Puchar Europy. Największym 
sukcesem było zdobycie brązowego me-
dalu na mistrzostwach świata w Irlandii. 
Gdyby nie poważna kontuzja ręki, której 
nabawił się podczas zawodów prawdo-
podobnie przywiózłby złoto.

PIęKNy DEBIUT JAKO SENIOR
W tym roku Dominik Kaleta wystar-

tował po raz pierwszy w kategorii se-
niorów i trzeba przyznać, że lepszego 
debiutu chyba nie mógł sobie wyma-
rzyć. Podczas Mistrzostw Polski w  K1 
w Legnicy startując w  kategorii do 75 
kilogramów wygrał cztery walki. Został 

mistrzem Polski seniorów i najlepszym 
zawodnikiem turnieju.

- Bardzo się cieszę z takiego wyniku 
– mówi skromnie nasz mistrz. Z sukcesu 
syna cieszy się także Jerzy Kaleta - oj-
ciec Dominika.

CEL - BRAZyLIA
Nasz mistrz nie zamierza spoczywać 

na laurach, wręcz przeciwnie, udany 
start w Legnicy jest dla niego motywacją 
do jeszcze większego wysiłku podczas 
treningów.

Ma już obrany cel. - Obecnie naj-
większym moim marzeniem jest wyjazd 
jesienią do Brazylii i zdobycie tytułu Mi-
strza Świata – mówi Dominik.

JAK POJEDyNEK 
TO TyLKO W RINGU 
Dominik stwarza wrażenie skromne-

go chłopaka. Swoimi sukcesami raczej 
się nie chwali w szkole. Wyznaje też 
twardą zasadę, że jeżeli walczy, to w rin-
gu. - Większość osób, które znam wie, 
że w starciu ze mną nie miałyby szans, 
więc nawet nie zaczynają, ale ja sam 
unikam konfrontacji poza ringiem – in-
formuje. 

Patrząc na dotychczasowy przebieg 
kariery sportowej, można mieć nadzieję, 

że Dominik z Krajna w przyszłości po-
wtórzy sukces Marka Piotrowskiego czy 
Przemysława Salety. Czego oczywiście 
mu życzymy, bo to duża promocja także 
dla gminy Górno - mówi wójt Przemy-
sław Łysak.

Mistrz kickboxingu z Krajna

Świętokrzyscy zawodnicy tuż po mistrzostwach w Legnicy. Trzeci od prawej - Domi-
nik Kaleta.

Zakup koparki dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Górnie zwróci 

się szybciej niż przewidywano. Przy 
użyciu maszyny, którą zakład dyspo-
nuj nieco ponad rok, wymieniono już 
blisko półtora kilometra sieci. 

W ubiegłym roku Zakład Usług Ko-
munalnych dzięki koparce wymienił pół-
kilometrowy odcinek sieci w miejscowo-
ści Cedzyna. 

- Gdybyśmy chcieli zlecić to zadanie 
zewnętrznej firmie, kosztowałoby to gmi-

nę dwukrotnie więcej - informuje Grze-
gorz Ciepiela, kierownik Zakładu Usług 
Komunalnych w Górnie. 

Dodatkowo podczas usuwania awarii 
pracownicy ZUK wymienili ponad 800 
metrów sieci w różnych miejscach, głów-
nie w Bęczkowie i Krajnie.

- Wcześniej kiedy nie było koparki na-
prawiany był tylko wodociąg w miejscu 
pęknięcia przez założenie specjalnej 
opaski. Teraz wymieniamy fragment ca-
łego wodociągu, by zmniejszyć prawdo-

podobieństwo powtórnego wystąpienia 
awarii w tym miejscu - mówi kierownik 
Ciepiela.

Nasz rozmówca szacuje, że dzięki 
temu, iż ZUK nie musiał wynajmować 
koparki do usuwania awarii, zaoszczę-
dził w ubiegłym roku co najmniej 50 
tysięcy złotych. - Do tego dochodzą 
oszczędności na wodzie i energii. Szyb-
ciej możemy usunąć awarię, więc straty 
wody są mniejsze i pompy także pracują 
krócej - mówi Ciepiela. 

Zakup koparki dla ZUK szybko się zwraca
Dominik Kaleta - mistrz kickboxingu.
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Ekstremalne pływanie  
w zalewie w Cedzynie
Kilkudziesięciu śmiałków z ca-

łego kraju przyjechało do Ce-
dzyny, by w ostatni weekend marca 
wziąć udział w I Zmaganiach w Pły-
waniu Ekstremalnym. Zawodnicy 
mieli do pokonania dystans od kil-
kuset metrów do ponad kilometra, 
a wszystko to w wodzie mającej za-
ledwie kilka stopni Celsjusza. 

Od kilku miesięcy w Cedzynie dzia-
ła nieformalny klub morsów, który swą 
działalnością przyciąga i zachęca do 
lodowatych kąpieli. Dzięki niemu nasz 
zalew stał się miejscem, do którego 
ściągają miłośnicy kąpieli nie tylko 
latem. 25 marca cedzyńskie morsy 
wspólnie z kieleckim klubem Ekstre-
malni przy pomocy gminy Górno zor-
ganizowali I Zmagania w Pływaniu Eks-
tremalnym. Wzięli w nim udział ludzie 
z całej Polski. W gronie zawodników 
były całe rodziny. - Uczestnicy pływali 
na trzech dystansach. Pierwszy wyno-
sił 200 metrów, drugi - 450, a trzeci po-
nad kilometr.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak 
niebezpieczne jest pływanie na takich 
dystansach w wodzie mającej zaled-
wie kilka stopni Celsjusza. Nad bez-
pieczeństwem zawodników czuwali 

druhowie z OSP z Woli Jachowej oraz 
ratownicy WOPR.

Zorganizowanie imprezy nie byłoby 
możliwe, gdyby nie pomoc gminy i wój-
ta Przemysław Łysaka, który objął ho-
norowy patronat nad imprezą.

Gmina przygotowała teren nad za-
lewem, ustawiła przenośne toalety. 
Wspomogła także organizatorów fun-

dując gadżety dla uczestników imprezy. 
W pomoc przy organizacji ogólno-

polskiej imprezy włączyły się także 
działające na terenie naszej gminy sto-
warzyszenia. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Ekobabki przygotowały pysz-
ne ciasta, którymi częstowały uczestni-
ków imprezy.

/AP/

25 marca było wyjątkowo tłoczno nad zalewem w Cedzynie.
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Wiosenne wierszowanie  
w szkole w Leszczynach

XVI Wewnątrzszkolny Kon-
kurs Recytatorski  pod 

hasłem „Wiosenne wierszowanie” 
odbył się w Leszczynach w ramach 
Tygodnia Kultury Języka Polskiego. 

„Bawiąc się” słowem poetów polskich 
uczniowie wcielili się w postacie zwie-
rząt, parasoli lub dzieci mających różne 
problemy z dorosłymi. Niektórzy posta-
rali się o zabawne stroje i rekwizyty, aby 
bardziej sugestywnie przedstawić treść 
utworu. W skład jury w tym roku weszły 
trzy panie: Agata  Sobota - aktorka Te-
atru Lalki i Aktora  Kubuś, Barbara Kun-
dera - przewodnicząca KGW w Lesz-
czynach, Jolanta Gałkiewicz - logopeda  
szkolny.

Panie oceniały recytacje stosując na-
stępujące kryteria: dobór tekstu, opano-
wanie wiersza i interpretacja utworu.

Do konkursu przystąpiło trzydzieścio-
ro uczniów w dwóch kategoriach. W ka-
tegorii klasy 1-3 pierwsze miejsce zdobył 
Antoni Lutwin, drugie Amelia Szczepań-
czyk i Bartosz Szymoniak, a trzecie 
Paulina Zapała, Dominika Kobiec.

Wyróżnienia otrzymali Bartosz Nie-
budek, Anna Krawczyk, Amelia Michcik 
i Dominika Pałyga.

W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce 
zajęła Magdalena Sańpruch i Paulina 
Ładak, drugie Mikołaj Łakomiec, a trze-
cie Weronika Boćkowska i Krzysztof Ko-
taś. Jury wyróżniło Alicję Ławicką i Kin-

gę Pałygę.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

mali zasłużone brawa i słodkości, a wy-
chowawcy obdarowali ich dodatkowymi 
punktami z zachowania.

W czasie konkursu wystąpiły przed-
szkolaki z piosenką „Żabki”, a klasa 
O zaprezentowała z humorem wiersz J. 
Tuwima „Rzepka”. Oklaski zgromadzo-
nych uczniów i ich rodziców  były nagro-
dą za ich pracę i pomysłowość  wycho-
wawcy - p. Małgorzaty Sokół.

Dekorację wykonały Edyta Gondek 
i Hanna Zimoń, a nad całością czuwała 
p. Anna Wiecha - nauczyciel języka pol-
skiego.

Anna Wiecha

Sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Krajnie
Uczniowie Zespołu Szkół w Krajnie w ramach obchodów 

„Roku Szermentowskiego”  i na zaproszenie Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Bodzentynie wzięli udział w różnorodnych konkursach. 

Kinga Cukrowicz  z klasy I gimnazjum w ramach międzyszkol-
nego konkursu na utwór literacki napisała pomysłowy wiersz in-
spirowany obrazem pt. „W parku”.   Oryginalna treść została do-
ceniona przez liczne i profesjonalne jury, które przyznało Kindze 
I miejsce w kategorii gimnazjum.

Młodsi uczniowie również z sukcesem zakończyli swój udział 
w międzyszkolnym konkursie na reprodukcję wybranego dzie-
ła. Igor Szlufik z klasy Vb szkoły podstawowej opracował wersję 
obrazu J. Szermentowskiego pt. „Pieniny”, a jego praca zajęła 
I miejsce. Podobnie stało się z pracą Mileny Gawlik z tej samej 
klasy, która za „Widok Sandomierza od strony Wisły” otrzymała 
II miejsce. Trzeba dodać, że uczniowie w nagrodę otrzymali pro-
fesjonalne sztalugi i pakiet przydatny w malarskich zmaganiach 
w przyszłości. 

Patrycja Bielat i Izabela Zagozda z klasy I gimnazjum zaanga-
żowały czas i siły w przygotowania do konkursu wiedzy o życiu 
i twórczości malarza Józefa Szermentowskiego. Przyswojenie tak 
ogromnej wiedzy wymagało korzystania ze zbiorów albumowych, 
encyklopedii i opracowań (m.in. prace autorstwa Ireny Jakimowicz 
i Artemiusza Wołczyka). Uczennice poznały fakty ze szkolnego 

życia Józefa, dowiedziały się o okolicznościach opuszczenia Bo-
dzentyna przez malarza oraz o potomkach patrona tej pierwszej 
szkoły średniej w Bodzentynie. Poziom konkursu okazał się bardzo 
wysoki i w nagrodę za poświęcony czas, wysiłek i zaangażowanie 
Patrycja Bielat i Iza Zagozda zostały wyróżnione.

Nad przygotowaniem uczniów do konkursów czuwały nauczy-
cielki: konkurs malarski p. Ewa Gruszczyńska, konkurs na utwór 
literacki p. Małgorzata Mól, konkurs wiedzy o życiu i twórczości J. 
Szermentowskiego p. Małgorzata Mól. 
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Występowali po angielsku

Jak korzystać z internetu, by nie 
paść ofiarą cyberprzestępców 

i samemu nie narazić się na odpowie-
dzialność. Tego mogli dowiedzieć się 
uczniowie szkoły w Radlinie podczas 
spotkania z policją.

Zajęcia dla uczniów klas I–VI popro-
wadził aspirant Wojciech Zgrzebnicki 
z Komisariatu Policji w Daleszycach.

Funkcjonariusz zaprezentował filmo-
we materiały edukacyjne, które uzu-
pełniał komentarzem słownym. Dzieci 
z klas I–III z  zainteresowaniem oglądały 
przygody bohaterów kreskówki pt. „Sie-
ciaki”, ich starsi koledzy z klas IV–VI od-
cinki serii „Owce w Sieci”.

Funkcjonariusz w oparciu o demon-
strowane pozycje przedstawił zasady 
bezpiecznego poruszania się w cyber-
przestrzeni oraz zwrócił uwagę na za-
grożenia związane z użytkowaniem in-

ternetu. Przestrzegał by: 
- w internecie nie zamieszczać swo-

ich danych, 
- zabezpieczać swój komputer insta-

lując oprogramowanie antywirusowe,
- jeśli w sieci przeczytamy coś niepo-

kojącego lub czegoś się przestraszymy 
informujemy o tym rodziców,

- zachować dużą ostrożność przy za-
wieraniu znajomości w przestrzeni wirtu-
alnej,

- należy ustalić limit czasu poświęca-
nego na pracę z komputerem i nie prze-
kraczać go,

- sprawdzać wiarygodność informacji 
pochodzących z internetu.

Placówka w Radlinie corocznie 
upowszechnia wśród dzieci zasady 
bezpiecznego korzystania z techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych 
z uwzględnieniem narzędzi informatycz-

nych dostępnych w internetowej chmu-
rze. W ramach realizacji związanych 
z tym zagadnień w bieżącym roku szkol-
nym został ogłoszony także Międzykla-
sowy Konkurs Informatyczny dla klas 
I–VI pod hasłem „Bezpieczny Internet”. 
Młodsi uczniowie wykonywali prace pla-
styczne (plakat lub komiks), starsi pre-
zentację multimedialną o zagrożeniach 
związanych z korzystaniem z internetu. 

Dyrektor szkoły – Krzysztof Kołtun, 
Rada Pedagogiczna i rodzice bardzo 
dziękują panu Wojciechowi za przekaza-
nie dzieciom cennych informacji decydu-
jących o ich bezpieczeństwie.

Koordynatorami ww. działań na te-
renie szkoły są: p. Anna Prońko – na-
uczyciel matematyki i informatyki oraz p. 
Małgorzata Śliwińska – nauczyciel edu-
kacji wczesnoszkolnej.

MŚ

Uczyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

I Gminny Przegląd Małych Form 
Teatralnych w Języku Angielskim 

odbył się 29 marca w Zespole Szkół 
w Górnie. Patronat honorowy nad im-
prezą objął wójt gminy Przemysław 
Łysak, który także ufundował nagro-
dy dla zwycięzców. 

W przeglądzie wzięły udział grupy 
teatralne ze wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu gminy Górno. Uczniowie 
mieli możliwość zaprezentowania swoich 
zdolności językowych i artystycznych. 

Jury w składzie: pani Barbara Ra-
czyńska (kierownik Samorządowego 
Centrum Oświaty w Górnie), pani Anna 
Szczepańczyk (przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Gminy Górno), pani Jolanta Gajos (te-
atrolog), pani Iwona Kucharska (kierow-
nik Gminnego Ośrodka Kultury w Gór-
nie), pan Marcin Rywacki (specjalista 
ds. języka angielskiego) miało bardzo 
trudne zadanie. Wszystkie spektakle 
były dowodem zdolności językowych, re-
cytatorskich, muzycznych i tanecznych 
uczniów.

I miejsce zajęła grupa z Zespołu 
Szkół w Górnie, która zaprezentowa-
ła historię pt. „Little Red Riding Hood”, 
przygotowaną pod kierunkiem pani Jo-
anny Czernikiewicz-Fałdzińskiej. II miej-
sce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół 
w Woli Jachowej, prezentując sztukę pt. 
„The Rainbow”, nad powstaniem której 
czuwały pani Edyta Kocia i pani Anna 
Zygadlewicz-Karpeta. III miejsce przypa-
dło w udziale Zespołowi Szkół w Krajnie, 
który przedstawił historię zatytułowaną 
„Water For The World”, przygotowaną 
przez panią Paulę Woś i panią Magda-

lenę Wzorek.
Pozostałe drużyny to: Zespół Szkół 

w Bęczkowie, który przedstawił sztukę 
pt. „Lottery Ticket” (opiekun: pani Olga 
Jabłońska), Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Cedzynie – „The Happy Prince” 
(pani Ewa Żywiecka), Szkoła Podstawo-
wa im. Noblistów Polskich w Leszczy-
nach – „A New Story of Little Red Riding 
Hood” (pani Karolina Bugajska-Matys), 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie 
– „Tiger! Hurry!” (pani Izabela Stępień, 
pani Agnieszka Luśnia), Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Skorzeszy-
cach – „Cinderella” (pani Magdalena 
Jaśkowska, pani Katarzyna Kletowska).

Nagrody ufundowane przez wójta 
gminy Górno pana Przemysława Łysaka 
wręczył Czesław Pytel – zastępca wójta 

gminy Górno, który pogratulował uczest-
nikom talentu, zaangażowania, pomy-
słowości oraz umiejętności językowych. 
Zaprosił jednocześnie uczestników na 
kolejną edycję konkursu za rok. 

Działanie to wpisuje się w szereg ini-
cjatyw gminnej oświaty, których przeja-
wem jest też m.in. udział wszystkich pla-
cówek szkolnych z terenu w programie 
ERASMUS+, w ramach którego odbyły 
się wizyty studyjne nauczycieli i peda-
gogów w Wielkiej Brytanii, we Włoszech 
i w Hiszpanii. Jednym w głównych celów 
tego programu było doskonalenie umie-
jętności uczestników w zakresie naucza-
nia dwujęzycznego w celu podniesienia 
umiejętności posługiwania się językiem 
obcym przez uczniów.

Joanna Kobiec

Uczestnicy, jurorzy i organizatorzy I Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych. 
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Akademia młodych sportowców

Od wielu lat Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Górnie znane 

są w naszej gminie i w wojewódz-
twie. Są „kuźnią” młodych spor-
towców. Uczniowie Zespołu Szkół 
w Górnie corocznie zdobywają wiele 
medali szczególnie w dyscyplinach 
indywidualnych: lekka atletyka oraz 
tenis stołowy. 

Ostatnio na wysokim poziomie (mimo 
małej i niskiej sali gimnastycznej) stoi 
siatkówka. Uczniowie mogą rozwijać 
swoje talenty sportowe na zajęciach 
pozalekcyjnych organizowanych przez 
nauczycieli wychowania fizycznego 
Waldemara Możdżonka oraz Marzenę 
Pawlik.

W bieżącym roku udało się nam „rzu-
tem na taśmę” wziąć udział w Projekcie 
Ministra Sportu: Szkolny Klub Sportowy. 
Są to zajęcia sportowe dla grupy 25 
uczniów kl. IV–VI SP prowadzonych 2 
razy w tygodniu po 1 godzinie. Działa-
jący w szkole UKS Gimnazjum Górno 
również pisząc projekt do gminy: „Aka-
demia młodych sportowców” otrzymał 

fundusze na zajęcia sportowe do końca 
roku, comiesięczne turnieje z nagroda-
mi – medalami. Uczniowie klas młod-
szych wyjeżdżają od października co 
miesiąc na basen w Kielcach z nauką 
pływania. Dofinansowanie na przejazdy 
uzyskano z GPOS Górno – GKRPA. Na 
podsumowanie zajęć przewidziano dla 
nich zawody pływackie z medalami. Tak 
więc zajęciami sportowymi pozalekcyj-
nymi w Zespole Szkół w Górnie objęci 
są wszyscy uczniowie, którzy chcą roz-
wijać swoje talenty: najmłodsi w ponie-
działki, co miesiąc nauka pływania, kl. 
IV–VI we wtorek, w środę i czwartek, 
a gimnazjum w piątek. Dzięki systema-
tycznej pracy w bieżącym roku szkol-
nym zawodnicy z naszych szkół uzyska-
li następujące wyniki: 
• I miejsce dziewczęta – Gminny Tur-

niej Tenisa Stołowego SP
• I miejsce chłopcy – Gminny Turniej 

Tenisa Stołowego Gimnazjum
• II miejsce dziewczęta – Gminny Tur-

niej Tenisa Stołowego Gimnazjum
• III miejsce dziewczęta – Powiatowy 

Turniej Tenisa Stołowego Gimnazjum
• II miejsce dziewczęta – Półfinał Wo-

jewódzki Tenisa Stołowego Gimna-
zjum

• I miejsce – Jakub Jawor - Wojewódz-
ki Turniej Tenisa Stołowego

• I miejsce dziewczęta – Gminny Tur-
niej Siatkówki Gimnazjum

• II miejsce dziewczęta – Gminny Tur-
niej Mini Siatkówki SP

• II miejsce chłopcy – Gminny Turniej 
Mini Siatkówki SP
Z projektu UKS pierwszym turniejem 

był Turniej Siatkówki Gimnazjum. Pierw-
sze miejsce wywalczyły dziewczęta z kl. 
II a, II miejsce chłopcy – kl. III, III miej-
sce dziewczęta kl. III, a IV miejsce zaję-
ły dziewczęta kl. I. Kolejnymi zawodami 
dla uczniów będą turnieje: w unihokeja, 
zawody lekkoatletyczne, piłki ręcznej, 
nożnej, badmintona i tenisa stołowe-
go. W czerwcu czekają nas zawody 
wojewódzkie w lekkiej atletyce i mamy 
nadzieję przywieźć z nich kilka medali 
i rekordów szkoły.

Waldemar Możdżonek


