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GŁOS GÓRNA

Na Boże Narodzenie
Jak co roku – Drodzy, Mili – 
oczekujemy tej chwili,
kiedy wspólnie zaśpiewamy
pastorałki jakie znamy,
kolędy i pieśni boskie,
i te z miasta, i te chłopskie.

Bracia, siostry patrzcie jeno - 
gdy się Chrystus nam narodzi,
jutro w cichą świętą noc
to struchleje wszelka moc!

Zaśpiewajmy Maleńkiemu
w cienkie szaty odzianemu
wśród nocnej ciszy -
Bogu żywemu, Bogu naszemu!

Głos nasz mocno się rozchodzi,
echo go w dal siną niesie,
chcemy by słyszany był znów
w całym naszym wielkim świecie.

Uwielbiamy Ciebie Boże,
czekamy na przyjście Twoje,
otwieramy nasze serca,
nasze bramy, drzwi, podwoje!

Niech Wigilia świąt – nasz Boże -
w tym wszystkim nam dopomoże,
byś na wieki był chwalony
zawsze czczony i wielbiony.

A Wam drodzy Parafianie,
którym obraz Boga stanie - 
życzę dzisiaj świąt uroczych, 
w Nowym Roku zdrowia kroci.

Radość, przyjaźń niech Was zbrata,
nić miłości niech oplata,
niech Wam szczęście Boże służy
przez rok cały – jak najdłużej.

Bronisław Skowroński

Zdrowych pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w nadchodzącym 

Nowym 2016 Roku  
życzą 

Janusz Bednarz 
Przewodniczący Rady Gminy 

i Przemysław Łysak 
Wójt Gminy Górno
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134 pozwolenia na budowę na terenie gminy Górno 
wydało w ubiegłym roku Starostwo Powiato-

we w Kielcach. To daje drugi wynik w powiecie kieleckim. 
Więcej niż u nas buduje się tylko w gminie Morawica.

Gmina Górno staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem 
do zamieszkania. Coraz więcej ludzi także kupuje tu domy, by 
je przebudować i osiedlić się tu.

Starostwo Powiatowe w Kielcach opublikowało raport 
w sprawie ilości wydawanych pozwoleń na budowę. Wynika 
z niego, że w ubiegłym roku na terenie naszej gminy zgodę na 
budowę otrzymały w sumie 134 podmioty. Ten wynik plasuje 
nas w czołówce powiatowej, a dokładnie rzecz ujmując - na   
drugim miejscu. 

Warto podkreślić, że wyprzedziliśmy pod tym względem, 
gminę Daleszyce (133 pozwolenia na budowę) czy Piekoszów  
(118 pozwoleń), ustępując jedynie pola gminie Morawica (181 
pozwoleń).

Wynik ten nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy zesta-
wimy go z powierzchnią gminy - czyli potencjalną ilością miej-
sca do zabudowy i zasiedlenia.

Okazuje się, że nasza gminy powierzchniowo jest po Sit-
kówce-Nowinach najmniejszą pod względem obszaru w całym 
powiecie - 83,3 kilometra kwadratowego. Dla porównania zwy-
cięska gmina Morawica zajmuje blisko 140,5 km kw., a trzecie 
Daleszyce aż 222,1 km kw.

Dotychczas ustępowaliśmy Morawicy, Daleszycom i Pieko-
szowowi, które to gminy są od nas większe liczebnie i obsza-
rowo.

- Można powiedzieć, że ponad 130 różnych nowych budyn-
ków w ciągu roku to mała wieś. Ja bardzo dziękuję pracowni-
kom UG Górno za wkład pracy i dobry klimat, który powoduje 
wzrost inwestycyjny. To ogrom pracy w budownictwie, ewi-
dencji ludności, podatkach itd. - mówi Przemysław Łysak, wójt 
gminy Górno. 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w powiecie kie-
leckim w ubiegłym roku: 

Morawica - 181, Górno - 134, Daleszyce - 133, Piekoszów 
- 118, Strawczyn - 90, Masłów - 78, Miedziana Góra - 76, Za-
gnańsk - 68, Łopuszno - 65, Bodzentyn - 63, Chęciny - 53, 
Chmielnik - 46, Łagów - 43, Sitkówka-Nowiny - 42,  Mniów 41, 
Bieliny - 39, Raków - 34, Pierzchnica - 29, Nowa Słupia - 28. 

/AP/

Coraz więcej 
budujemy

AKCJA ODŚNIEŻANIE
Gmina Górno zawarła umowę na zimowe utrzymanie 

dróg gminnych z przedsiębiorstwem Mar-Cat Rabajczyk 
z Górna. Ewentualne uwagi co do odśnieżania można zgła-
szać do Urzędu Gminy Górno, tel. 41 302 36 34, kom. 519 
132 974 lub bezpośrednio do przedstawiciela firmy wykonu-
jącej odśnieżanie - tel. kom. 736 667 953

/DM/

SETKI NOWYCH KSIĄŻEK
Nic tak nie przyciąga do biblioteki jak nowości czytelnicze. 

W roku 2015 do wszystkich gminnych bibliotek z budżetu 
gminy zakupiono 800 woluminów, z czego około 30 procent 
książek kupiono z myślą o najmłodszych. Ponadto Gminna 
Biblioteka Publiczna w Górnie pozyskuje środki finansowe 
z programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek”. Dzięki tej dotacji wszystkie placówki 
wzbogaciły się o kolejne 460 książek. Od kilku lat księgo-
zbiór bibliotek powiększają również nowości o tematyce uza-
leżnień, zapobiegania przemocy w rodzinie, a także z zakre-
su pedagogiki ogólnej i resocjalizacyjnej, a to dzięki Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie.  
Także sami czytelnicy dbają, by książkowe dary od nich za-
silały półki biblioteczne wszystkich placówek. Tylko w tym 
roku od swoich czytelników Gminna Biblioteka Publiczna 
otrzymała około 400 wolumenów. Nasze wypożyczalnie cały 
czas pozyskują książki z różnych źródeł, również z Kiele-
ckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach.

/HD/

DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA W RADLINIE
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Karola Woj-

tyły w Radlinie po raz kolejny obchodzili Europejski Dzień 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Ich gościem była pielęg-
niarka – pani Marzena Rzędowska – która, podczas krótkiej 
pogadanki wytłumaczyła dzieciom, dlaczego śniadanie to 
najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci lepiej kon-
centrują się w czasie lekcji oraz mają energię do nauki i za-
bawy.

W szkolnej stołówce dzieci wspólnie spożyły zdrowy po-
siłek, składający się między innymi z pieczywa razowego 
i pszennego, nabiału, warzyw i owoców. Wszystkie potrzeb-
ne produkty zakupiły i przygotowały mamy uczniów – panie: 
Aneta Cołta, Małgorzata Dziewięcka, Urszula Góźdź, Ka-
tarzyna Herbuś, Urszula Kaczmarczyk. W śniadaniu wzięli 
udział: dyrektor szkoły – pan Krzysztof Kołtun oraz wycho-
wawczynie – pani Joanna Hińcza (kl. II) i pani Małgorzata 
Śliwińska (kl. I). Przyłączyły się także obecne mamy.

/MŚ/
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Mieszkańcy gminy Górno odda-
li w tym roku najwięcej krwi 

w całym powiecie kieleckim. Pod tym 
względem jesteśmy także drugą gmi-
ną w województwie świętokrzyskim.

Kilka tygodni temu Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach podsumowało wynik tego-
rocznej edycji akcji Krew Darem Życia.

Spośród wszystkich gmin powiatu 
kieleckiego, Górno zajęło zaszczytne 
pierwsze miejsce z wynikiem 92 litrów 
krwi.

W dzieleniu się tym co mamy naj-
cenniejszego - własną krwią - wyprze-
dziliśmy niepokonany od kilku lat Straw-
czyn, wyprzedziliśmy także Daleszyce.

Wynik 92 litrów krwi oddanych przez 
nas w tym roku jest drugim w wojewódz-
twie. Lepsza pod tym względem od nas 
w całym regionie świętokrzyskim oka-
zała się tylko gmina Sobków z powiatu 
jędrzejowskiego.

W mijającym roku w gminie Górno 
krew oddało 286 osób. Najwięcej - pra-
wie sto podczas gminnych dożynek. 
Wówczas w loterii dla dawców rozloso-
wano cenne nagrody, takie jak rowery, 
tablety czy sprzęt gospodarstwa domo-
wego.

- Serdecznie dziękuję naszym miesz-
kańcom za tak wspaniałą obywatelską 
postawę. Dawać cząstkę siebie, to na-
prawdę wielka sprawa. Dziękuję całej 
ekipie RCKiK, która profesjonalnie pro-
wadziła akcje - mówił Przemysław Ły-
sak, wójt Górna, który w imieniu miesz-
kańców odebrał puchar za ofiarność 
z rąk dyrektora Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kiel-

cach Jerzego Stalmasińskiego.
Zbiórki krwi prowadzone są w gminie 

Górno od siedmiu lat, zapoczątkował 
je obecny włodarzy gminy, wówczas 
wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gminy Górno Przemysław Łysak wraz 
z Grzegorzem Ciepielą, członkiem sto-
warzyszenia - dziś radnym powiatowym. 
Pierwszym miejscem na terenie gminy, 
gdzie odbyła się publiczna zbiórka krwi 
był w 2008 roku kościół w Leszczynach. 
Od tego czasu niemal każdej większej 
imprezie w gminie towarzyszy zbiórka 
krwi. 

Przybywa też chętnych, którzy chcą 
podzielić się tym bezcennym darem. 

- Bardzo się cieszę z takiego wyniku. 
Cieszę się podwójnie jako mieszkaniec 
gminy i jako radny powiatowy. Cztery 
razy z rzędu mieliśmy trzecie miejsce 
w powiecie i wreszcie zajęliśmy pierw-
sze - mówi z dumą Grzegorz Ciepiela.

- Dziękujemy naszym sponsorom, 
którzy fundują nagrody dla krwiodaw-
ców - dodaje radny Ciepiela.

Z okazji Dnia Honorowego Krwio-
dawstwa wyróżniono także zasłużonych 
krwiodawców. W tym gronie znalazł się 
mieszkaniec naszej gminy - Zdzisław 
Klimek ze Skorzeszyc. 

Gratulujemy.
/AP/

33

Gmina Górno najofiarniejsza 
w powiecie kieleckim

Przemysław Łysak, wójt Górna odbiera w imieniu mieszkańców gminy statuetkę od 
Jerzego Stalmasińskiego, dyrektora RCKiK w Kielcach.

Radni nie podnieśli 
podatków
Dobra wiadomość dla wszystkich 

mieszkańców gminy Górno. Po-
datki lokalne w 2016 roku pozostaną 
na tym samym poziomie co dotych-
czas. 

Co roku w grudniu rada gminy zobowią-
zana jest do podjęcia uchwały w sprawie 
wysokości stawek podatkowych na przy-
szły rok. W gminie Górno decyzją rad-
nych podatki w 2016 roku będziemy płacić 
w takiej samej wysokości co dotychczas.

Fakt ten cieszy, tym bardziej że wiele 
innych gmin w naszym regionie zdecydo-
wało się na podniesienie stawek.

/AP/

Mamy pozwolenie na budowę 
oczyszczalni w Skorzeszycach
Gmina Górno otrzymała 

pozwolenie na budowę 
oczyszczalni ścieków w Skorze-
szycach. Z rozpoczęciem budowy 
musimy jednak poczekać na moż-
liwość skorzystania z dofinanso-
wania unijnego.

Budowa oczyszczalni w Skorze-
szycach według szacunków Urzędu 
Gminy Górno ma kosztować ponad 
10 milionów złotych.

Przygotowania do tej inwestycji 
trwały wiele lat. W końcu mamy kom-
plet dokumentów.

- Jest zatwierdzony projekt, wszel-

kie uzgodnienia środowiskowe, 
mamy wykupione grunty pod oczysz-
czalnię, jest wreszcie pozwolenie na 
budowę. W każdej chwili możemy za-
cząć budować. Potrzebna jest tylko 
możliwość sięgnięcia po środki unij-
ne. Z naszej strony wszystko jest zre-
alizowane - mówi Przemysław Łysak, 
wójt gminy Górno.

- Wspólnie z sąsiednimi gminami 
czynimy starania, by pozyskać pie-
niądze unijne na ten cel, choć już 
wiemy, że gminy mogą mieć z tym 
trudności - stwierdza wójt Łysak.

/AP/
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Dyrekcja Zespołu Ośrodków Zdro-
wia w Górnie po raz kolejny udo-

wodniła, że publiczna służba zdrowia 
nie musi przynosić strat, a wręcz prze-
ciwnie, może wypracowywać pienią-
dze konieczne na rozwój i niezbędne 
remonty.

Właśnie zakończył się remont przy-
chodni w Radlinie. Wszystkie pomieszcze-
nia wewnątrz budynku zostały pomalowa-
ne, kompleksowy remont przeszła klatka 
schodowa, gdzie ułożono nowe płytki 
i zamontowano nową barierkę ze stali nie-
rdzewnej. Stare ławki w poczekalni na par-
terze zastąpiły nowe krzesła. Doposażono 
także gabinety lekarskie i zabiegowe.

- Dużo się zmieniło. Jest ładnie i czysto 
- chwalą pacjenci.

- Remont przychodni w Radlinie kosz-
tował ponad 50 tysięcy złotych. Oprócz 
tego, by sprostać wymogom stawianym 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kupi-
liśmy nowy serwer za ponad 30 tys. zł, 
nowe komputery za 6 tys. zł. Do tego pro-
gram i szkolenia będą kosztowały około 
15 tys. zł - wylicza Alfreda Zawierucha-
-Rubak, dyrektor Zespołu Ośrodków Zdro-
wia w Górnie.

Niedawno ZOZ w Górnie zakupił nową 
karetkę osobową za ponad 60 tysięcy zło-
tych.

Wszystko to z własnych pieniędzy, wy-

pracowanych z działalności finansowanej 
w ramach kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

Dyrektor Alfreda Zawierucha-Rubak 
już planuje kolejne remonty.

- W przyszłym roku zamierzamy dokoń-
czyć remont pomieszczeń ośrodka w Gór-
nie oraz pomalować elewację zewnętrzną 
przychodni - informuje pani dyrektor.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich lat 
oprócz wyżej wymienionych remontów, 
wykonano szereg inwestycji w ZOZ. Mię-
dzy innymi wykonano remont zewnętrzny 
przychodni w Radlinie, remont pomiesz-
czeń w przychodni w Górnie, czy zakupio-
no nowoczesny aparat USG.

Remont i nowa karetka

Zamiast Halloween
Akademia ku czci świętego Jana Pawła II odbyła 

się w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich 
w Leszczynach.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem „Barki” – ulubionej 
piosenki papieża Polaka. Uczniowie klas przedszkolnych i dru-
gich wykonali piosenki: „Lolek” i „Janie Pawle II, kochamy Cię”. 
Natomiast pierwszaki zaprezentowały piękne prace plastyczne. 
W pierwszej części spotkania odbył się konkurs poezji uczniów 
kl. III-VI. Jan Paweł II to papież – poeta.

Następna część spotkania to prezentacja świętych. Drugi już 
Korowód Świętych. W role świętych wcielili się uczniowie z kl. 
I-VI. Akademia była alternatywą dla nagłośnionego Halloween.

W Leszczynach uczniowie wspominali papieża Polaka.

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie został nagrodzo-
ny za stworzenie dzieciom i młodzieży zajęć waka-

cyjnych, podczas których zwracano szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo uczniów.

1 grudnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu 
wojewódzkiego pn. „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie 
wakacje”. Współorganizatorami konkursu były: Urząd Mar-
szałkowski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 
Państwowa Inspekcja Pracy oraz KRUS. W XIII edycji akcji 
wziął udział Gminny Ośrodek 
Kultury w Górnie, który zor-
ganizował różnorodne formy 
spędzania wakacyjnego cza-
su, mające na celu zwróce-
nie uwagi na bezpieczeństwo 
dzieci spędzających wakacje 
w domu. Za wakacyjne zaję-
cia i spotkania Gminny Ośro-
dek Kultury w Górnie otrzymał 
dyplom za podjęcie inicjaty-
wy oraz nagrodę – miniwieżę 
ufundowaną  przez dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Kielcach 
Czesława Dawida.

Wyróżnienie dla GOK

Wyremontowana klatka schodowa w przychodni w Radlinie. Nowa karetka ZOZ w Górnie.
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Pierwszy Gminny 
Turniej Szachowy

Pierwszy Gminny Turniej Sza-
chowy odbył się w sobotę 5 

grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie.

Kilka miesięcy temu z inicjatywy wój-
ta Przemysława Łysaka przy Gminnym 
Ośrodku Kultury powstała sekcja sza-
chowa. 

Młodzież poznawała tajniki gry i do-
skonaliła swoje umiejętności pod okiem 
trenera szachowego.

W grudniu odbył się Pierwszy Gmin-
ny Turniej Szachowy. Zgłosiło się do 
niego 28 zawodników, w tym dwóch 
spoza gminy Górno. Turniej rozgrywany 

był systemem szwajcarskim. Prowadzili 
go Robert Karpeta – sędzia szachowy 
klasy II z Górna oraz Łukasz Łukomski – 
sędzia szachowy klasy II z Bliżyna.

Uczestnicy turnieju stoczyli pojedyn-
ki w 5 rundach po 15 minut na każdego 
zawodnika. Rozgrywkom towarzyszyło 
skupienie i duże emocje. 

Mistrzem Gminy Górno w Pierwszym 
Gminnym Turnieju Szachowym został 
Artur Zielonka (senior) z Górna, ze zna-
nej w Górnie rodziny szachowej. Zdobył 
5 pkt na 5 możliwych do zdobycia (100 
procent).

Ponadto przyznano wyróżnienia:

- Piotr Ksel z Woli Jachowej w kate-
gorii szkoła średnia i gimnazjum;

- Karol Gębski z Leszczyn w kategorii 
szkoła podstawowa klasa IV-VI;

- Konrad Niebudek z Kielc w kategorii 
szkoła podstawowa klasa I-III.

Zwycięzcy otrzymali od wójta gminy 
Górno puchary. 

Wszyscy gracze dostali pamiątkowe 
dyplomy oraz czekoladowe mikołajki. 

- Gratuluję wszystkim uczestnikom 
turnieju tej królewskiej gry - mówi Prze-
mysław Łysak, wójt gminy Górno, który 
wręczył zwycięzcom nagrody.

/GOK/

Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim. Zwycięzcy turnieju z wójtem Przemysławem Łysakiem.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników, sędziów i organizatorów Pierwszego Gminnego Turnieju Szachowego.
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Święty Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury
6 grudnia, w ten szczególny dzień dla wszyst-

kich dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Górnie odbyło się spotkanie z Mikołajem. Na 
to niezwykłe wydarzenie  przyszło wiele grzecz-
nych dzieci. 

Spotkanie rozpoczęło przedstawienie przygotowane 
przez grupę teatralną GOK-u pt. „Kłopoty w Laponii”. A tuż 
po nim przybył wyjątkowy gość - Święty Mikołaj z wor-
kiem prezentów, którego zaprosiły i wspomogły radne  
z miejscowości Górno. Podarki od Mikołaja wy-
woływały na twarzach dzieci szeroki uśmiech. Na 
zakończenie było oczywiście pamiątkowe zdję-
cie z Mikołajem. Dzieci podziękowały serdecz-
nie za upominki i zaprosiły wyjątkowego gościa 
na przyszły rok. Dodatkowo każdy, kto odwiedził 
w „mikołajkową niedzielę” Gminny Ośrodek Kultury  
w Górnie, został poczęstowany smakowitym pączkiem 
ufundowanym przez piekarnię panów Edwarda i Stani-
sława Armatów ze Skorzeszyc. 

Jak widać na brak pomocników Mikołaj nie narzeka.

Do konkursu „Lider aktywności obywatelskiej” 
ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Demokracji 

Lokalnej i Polskie Radio Kielce SA z inicjatywy Gminne-
go Ośrodka Kultury w Górnie został zgłoszony pan Ze-
non Dańda – właściciel Parku Rozrywki i Miniatur Sabat 
Krajno.

26 listopada br. w trakcie uroczystego wręczenia tytułów „Li-
der Aktywności Obywatelskiej” zostały nagrodzone osoby, insty-
tucje oraz wydarzenia, które promują aktywność obywatelską  
w społecznościach lokalnych. Tytuły zostały przyznane po raz 
trzeci, w tym roku w czterech kategoriach: w samorządzie, 
w biznesie i w sektorze pozarządowym. Wybrana też została 
najlepsza inicjatywa międzynarodowa.

Laureatem w kategorii - Lider Aktywności Obywatelskiej 
w Biznesie został  Zenon Dańda, właściciel Parku Rozrywki 
i Miniatur Sabat Krajno.

Tytuł „Lidera Aktywności Obywatelskiej” w imieniu Zenona 
Dańdy odebrał jego syn Sebastian.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pra-
cy dla rozwoju społeczności lokalnych!

Zenon Dańda liderem  
aktywności 

Tytuł w imieniu ojca odebrał Sebastian Dańda.

Mikołaja przyprowadziły radne z Górna.

Na spotkanie z Mikołajem przyszedł tłum mieszkańców Górna.
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Tłum na widowni, serdeczna 
świąteczna atmosfera i prze-

gląd wokalnych talentów z całej gmi-
ny. Tak w skrócie można opisać to, 
co się działo 14 grudnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górnie.

Na wspólnym kolędowaniu spotkały 
się w Gminnym Ośrodku Kultury koła 

gospodyń wiejskich z Krajna, Górna 
Parceli, Radlina, Leszczyn i Skorze-
szyc oraz zespoły ludowe: Górnianecki, 
Bęczkowianie, Niwa oraz Zespół Dzie-
cięcy Górne Nutki. 

Na widowni zasiedli między innymi 
Czesław Pytel, wicewójt Górna, ksiądz 
Mariusz Kałka oraz radni. 

Wspólne kolędowanie nie miało koń-
ca, a radosna atmosfera jeszcze długo 
po zakończeniu spotkania towarzyszyła  
jego uczestnikom. Wszyscy zgodnie za-
powiedzieli, że za rok także się spotka-
ją, by wspólnie śpiewać najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki.

/AP/

Wspólnie kolędowali

W Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie kolędowały wspólnie nasze zespoły ludowe oraz panie z kół gospodyń wiejskich. 

Puchar dla Bęczkowa
Turniej Siatkówki o Puchar Przewodniczącego LZS 

Piotra Gila odbył się 13 grudnia w Zespole Szkół 
w Bęczkowie. Najwyższe trofeum zdobyli gospodarze.

W rozgrywkach, które odbywają się co roku, nie było ogra-
niczenia wiekowego. 

Do zawodów stanęły cztery zespoły. Pierwsze miejsce za-
jęli gospodarze – drużyna z Bęczkowa, drugie Wola Jachowa, 
trzecie Górno, a czwarte zespół z Radlina - informuje Ryszard 
Kaleta, współorganizator turnieju.

Zwycięzcy turnieju oprócz Pucharu Przewodniczącego LZD 
dostali medale i piłki do siatkówki. 

Medale i piłka powędrowały także do zdobywców drugie-
go i trzeciego miejsca. Ostatnia drużyna rozgrywek otrzymała 
markową piłkę. 

Organizatorzy rozgrywek myślą o stworzeniu gminnej re-
prezentacji siatkarskiej, która będzie brać udział w rozgryw-
kach ligowych.

Uczestnicy i organizatorzy rozgrywek.

Warsztaty rękodzieła

Zrób to sam – to tytuł czterodniowych warsztatów rę-
kodzieła artystycznego, które odbyły się w świetlicy 

wiejskiej w Woli Jachowej. 
Organizatorem warsztatów było Koło Gospodyń Wiejskich 

w Woli Jachowej, natomiast środki na zakup potrzebnych ma-
teriałów do ich przeprowadzenia pochodziły z budżetu gminy 
Górno z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Na spotkania przychodziły całe rodziny.

W trakcie warsztatów dzieci i dorośli uczyli się m.in. zdobie-
nia bombek świątecznych metodą decoupage’u, szydełkowa-
nia oraz robienia unikatowej biżuterii. Wszystkie prace wyko-
nywane były pod fachowym okiem członkiń koła.

Podsumowanie warsztatów zwieńczył wykład połączony  
z treningiem dotyczącym radzenia sobie ze stresem, który po-
prowadziła pani Małgorzata Kołodziej.

Dzieci fantastycznie się bawiły wykonując świąteczne ozdoby.
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Osiem drużyn walczyło o Pu-
char Wójta Gminy Górno w An-

drzejowo-Mikołajkowym Turnieju Piłki 
Nożnej, który odbył się w grudniu na 
boisku Orlik w Radlinie. Zwyciężyła re-
prezentacja Woli Jachowej.

Przez dwa dni, 9 i 10 grudnia, na boisku 
Orlik w Radlinie toczyły się zacięte poje-
dynki piłkarskie. Osiem drużyn reprezen-
tujących prawie wszystkie sołectwa naszej 
gminy walczyło o tytuł zwycięzcy Andrzej-
kowo-Mikołajkowego Gminnego Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Górno. 

Udział w turnieju mogły wziąć osoby 
dorosłe, powyżej 18 roku życia. Zgłosiło 
się osiem zespołów, przy czym zdarzało 
się, że jedną miejscowość reprezentowały 
dwie drużyny. 

Wygrała reprezentacja Woli Jachowej, 
która pokonała w finale drużynę Bęczków 
– Senior. Trzecie miejsce zdobyła drużyna 
Radlin – Senior. 

Tym samym Puchar Wójta powędrował 
do Woli Jachowej, zwycięzcy otrzymali 
także piłki i medale. Pozostałe drużyny, 
które stanęły na podium, uhonorowane zo-
stały medalami i piłkami.

- Podczas rozgrywek panowała fanta-
styczna atmosfera. Rywalizacja fair play. 

Zawodnicy dobrze się bawili, podobnie 
widownia, która dopisała w tym roku – re-
lacjonuje Piotr Gil, przewodniczący Zrze-
szenia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Górnie, które zorganizowało turniej. 

Organizatorzy rozgrywek składają po-
dziękowania dla wójta Przemysława Ły-
saka za ufundowanie pucharu oraz pani 
Helenie Anioł, która przyglądała się roz-

grywkom w pełnej gotowości, by w razie 
potrzeby nieść pierwszą pomoc przedme-
dyczną uczestnikom turnieju.

Sędzią głównym był Zbigniew Zapała.
- Dziękujemy także panu Krzysztofowi 

Kołtunowi, dyrektorowi Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Radlinie za udostęp-
nienie obiektu sportowego - mówi prze-
wodniczący LZS Piotr Gil.

Puchar Wójta dla Woli Jachowej

Zdobywcy Pucharu Wójta z Piotrem Gilem, przewodniczącym LZS.

W dniu 7 grudnia 2015 r. po za-
kończeniu turnieju dla dzieci 

i młodzieży, rozegrano Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego LZS dla 
mieszkańców i pracowników gminy 
Górno. 

Tym razem zawody przeprowadzo-
no w czterech kategoriach: uczniowie 
szkół średnich, kobiety, dorośli „ama-
torzy” oraz dorośli „zawodowcy” - czyli 
zawodnicy, którzy trenowali lub trenują 
tenisa stołowego w klubach sporto-
wych. W turnieju LZS wzięło udział 26 
zawodników. Nagrody dla najlepszych 
zawodników (puchary i nagrody rze-

czowe) ufundowało Gminne Zrzeszenie 
LZS w Górnie. 

Oto wyniki turnieju:
kat. szkoły średnie:
1. miejsce – Bartek Mochocki
2. miejsce – Mateusz Krzysiek (gim.)
3. miejsce – Jakub Jawor (gim.)
kat. kobiet:
1. miejsce – Iwona Możdżonek
2. miejsce – Magdalena Błaszczyk
3. miejsce – Renata Możdżonek
kat. dorośli „amatorzy”:
1. miejsce - Arkadiusz Krzysiek
2. miejsce – Waldemar Możdżonek
3. miejsce – Piotr Gil

kat. dorośli „zawodowcy”:
1. miejsce – Bartek Mochocki
2. miejsce – Kamil Ksel
3. miejsce – Marcin Mrozik
Zwycięzcy niższych kategorii, zgodnie 

z regulaminem mogli wziąć udział w kate-
gorii wyższej. Nagrody wręczali: wójt gmi-
ny Górno Przemysław Łysak, przewod-
niczący GZ LZS Piotr Gil oraz prezes 
GKS Waldemar Możdżonek, którzy rów-
nież wzięli udział w turnieju. Zawody od-
bywały się w bardzo dobrej atmosferze,  
a większość meczów była bardzo wyrówna-
na i kończyła się wynikami 2:1 (na „stanach”).

WM

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego

Przy stołach toczyły się zacięte pojedynki. Zwycięzcy turnieju z wójtem Łysakiem i przewodniczącym LZS.


