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Puma grasowaa w naszej gminie ! - str. 8

20 maja - 20 czerwca 2009 r.

Radni udzielają wójtowi gminy absolutorium za działalność w roku 2008.

„Wójt zasłużył  
na absolutorium” !

Sesja absolutoryjna, czyli udzielenie 
wójtowi gminy absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu gminy za 2008 rok, odbyła 
się 14 kwietnia br. Radni podjęli tego dnia 
jeszcze kilka innych, ważnych dla gminy 
uchwał.

Obrady otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, witając uczestników sesji, 
z wójtem Jarosławem Królickim. Po przyję-
ciu porządku obrad, radni przystąpili do jego 
realizacji.

„Katyń - ocalić od zapomnienia”

Dęba Pamięci posadzono  
przy szkole w Cedzynie

- czyt. na str. 3

Dęba Katyńskiego, przed szkołą w Cedzynie, sadzi wojewoda świętokrzyski  
– Bożentyna Pałka – Koruba.

Umowę na budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 
74: z Kielc do Cedzyny, podpisują: dyrektor kieleckie-
go Oddziału GDDKiA Ewa Sayor oraz dyrektor firmy 
FART Mirosław Szczukiewicz.

Podpisano umowę na budowę wylotu 
wschodniego „74” z Kielc do Cedzyny

„FART” wkracza 
do akcji !

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkań-
ców naszej gminy:  w siedzibie kieleckiego Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Kielcach, 24 kwietnia br., została podpisana 
umowa między  GDDKiA, reprezentowaną przez 
dyrektor Ewę Sayor a Przedsiębiorstwem Robót 
Inżynieryjnych „FART” w Kielcach, reprezentowa-
nym przez dyrektora  Mirosława Szczukiewicza, na 
wykonanie wylotu wschodniego drogi ekspresowej  
nr 74 z Kielc do Cedzyny. dokończenie na str. 2
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Głównym punktem sesji było przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
za 2008 rok. Jarosław Królicki  zdał krótką 
relację z wykonania zadań w roku ubiegłym. 
Stwierdził, iż budżet 2008 roku był trudny: 
gmina przygotowała wiele przetargów na 
wykonanie m.in.: kanalizacji, dróg gmin-
nych, chodników oraz procedur związanych 
z wykupem gruntów pod przepompownie dla 
projektowanej oczyszczalni ścieków. Tych 
prac nie widać na zewnątrz, a pochłonęły 
one wiele wysiłku. Jedynym obiektem „na 
pokaz” jest boisko w Skorzeszycach, które 
lada chwila zostanie przekazane do użytku. 
Gmina przygotowuje się do realizacji trzech 
kolejnych boisk w Cedzynie, Radlinie oraz 
Górnie. 

- Podsumowując realizację budżetu 2008 
roku, trzeba stwierdzić  - mówił wójt - że za-
dania gminy były wykonane dobrze, gorzej 
z wykonaniem zadań niezależnych od gminy, 
np. modernizacją drogi krajowej nr 74 wraz 
z chodnikami. Myślę, że radni zrozumieją te 
trudności i udzielą wójtowi absolutorium.

Szczegółową analizę wykonania budżetu 
gminy za 2008 rok przedstawił skarbnik gmi-
ny Henryk Opaliński: Uchwalony na sesji 
- 31 stycznia ub. roku budżet był w ciągu 
roku dziesięciokrotnie zmieniany i na dzień 
31 grudnia 2008 r. zamknął się następującymi 
kwotami: po stronie dochodów: 29.577.003 
zł, zaś po stronie wydatków: 32.774.763 
zł. W wyniku zmian w ciągu roku plan do-
chodów i wydatków zwiększył się o kwotę 
3.174.746 zł z tytułu: większych dotacji ce-
lowych, zwiększonej subwencji oświatowej, 
refundacji ze środków unijnych na zbiornik 
w Cedzynie i in. 

Rok 2008 gmina zakończyła nadwyżką 
w kwocie 328.683 zł (na planowany deficyt: 
3.197.760 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych w 2008 r. 
wyniósł 5,6 mln zł, zaś jego wykonanie: ok. 
3,5 mln zł, co stanowi 62,3 % planu roczne-
go. Udział inwestycji w wydatkach ogółem 
kształtował się na poziomie 11,9 %. 

Niskie wykonanie planu wynikło przede 
wszystkim z opóźnienia w realizacji kanaliza-
cji w Bęczkowie, projektów kanalizacyjnych, 
nie wykonania odwodnienia drogi krajowej 
nr 74 w Cedzynie oraz opóźnień w sporzą-
dzeniu dokumentacji i uzgodnień na budowę 
chodników w Górnie, Skorzeszycach i Woli 
Jachowej. Także spóźnione złożenie fak-
tur przez wykonawcę za roboty na budowie 
szkoły w Cedzynie. Niskie zaawansowanie 
planu inwestycji w wielu przypadkach uza-
leżnione było od tzw. czynników zewnętrz-
nych, na które gmina nie miała wpływu.

Radni wysłuchali wniosku Komisji Re-
wizyjnej, przedstawionego przez wiceprze-
wodniczącego KR Jana Zielonkę, o udzie-
lenie absolutorium wójtowi, zapoznali się 
także z pozytywną opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o tym wniosku (przedsta-
wiła ją wiceprzewodnicząca rady Janina 
Rubak) oraz pozytywnym stanowiskiem 
RIO, dotyczącym wykonania budżetu 2008 r. 

Z sesji Rady Gminy

„Wójt zasłużył na absolutorium” !
dokończenie ze str. 1

(zaprezentowanym przez skarbnika Henryka 
Opalińskiego).

W dyskusji nad budżetem zabrało głos 
kilku radnych, oceniając wykonanie budżetu 
gminy za 2008 rok zarówno krytycznie - Jan 
Zielonka,  jak i pozytywnie - Mirosław De-
lekta, który - oceniając realizację inwestycji 
- podkreślił ich wzmocnione tempo w II pół-
roczu. Warunki pozwoliły wtedy na wyko-
nanie 60 % rocznych zadań. Kończąc swoje 
wystąpienie, radny stwierdził, że „wójt zasłu-
żył sobie na to absolutorium”.

Radni udzielili wójtowi absolutorium 11 
głosami „za” oraz  1 – „przeciw”. Wójt po-

udziału w działaniu ratowniczym oraz 4 zł - 
za godzinę szkolenia,

- ustalenia wysokości opłat za korzy-
stanie z usług - w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Woli Jachowej,

- przebiegu dróg gminnych,
- zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych.
Wójt gminy złożył następnie informację 

ze swojej działalności między sesjami Rady 
Gminy: wydał 10 zarządzeń w sprawach gmi-
ny (patrz: strona internetowa gminy), spotkał 
się z mieszkańcami Skorzeszyc w sprawie 
budowy kanalizacji dla tej miejscowości – 
będzie dalszy wykup gruntów - w związku 
z wygraną sprawą sądową mieszkanki tej 
miejscowości przeniesie się trasę przebiegu 
kanalizacji. 

Wójt poinformował o przygotowaniu 
kolejnych wniosków o środki unijne: na roz-
budowę oczyszczalni ścieków w Cedzynie 
oraz budowę kanalizacji dla Krajna Zagórze. 
Także o toczących się sprawach przeciwko 
gminie, z powództwa dwojga mieszkańców, 
o negocjacji z mieszkańcem Skorzeszyc  
w sprawie przejścia dla dzieci szkolnych. 
Prowadzone są działania mające na celu 
usprawnienie komunikacji z Krajna Zagórza.

Informację wójta uzupełniła kierownik, 
Referatu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju 
Infrastruktury UG Barbara Wołczyk, mó-
wiąc o przygotowywanych inwestycjach do 
końca tego roku oraz wnioskach o wsparcie 
ze środków unijnych.

W interpelacjach głos zabrali: Aneta Du-
dzik – bulwersująca sprawa zagospodarowa-
nia brzegu zalewu w Cedzynie oraz przygo-
towania go do nowego sezonu letniego, Emil 
Machul, Edward Waldon, Janusz Bednarz, 
Henryk Klimek, Danuta Jaros, Jan Zielon-
ka i Jan Sikora - podnieśli ważne problemy 
gminy oraz swoich sołectw, dotyczące m.in.: 
konieczności wyremontowania dróg po nisz-
czących skutkach zimy, uzupełnienia oświe-
tlenia, odbioru odpadów i czystości w gminie 
(gorszące „dzikie” wysypiska), recyklingu 
butelek plastikowych oraz umieszczenia ra-
daru w Radlinie, na drodze krajowej nr 74. 

Do spraw tych ustosunkowali się: wójt 
gminy oraz kierownik Zakładu Usług Komu-
nalnych Marek Kitliński (szczegóły w proto-
kóle z sesji).

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję za-
kończono.  (Kos.)

P.S. Relacja z sesji Rady Gminy - 15 maja 
br. w następnym numerze „Gołoborza”.

Na liście rankingowej znalazły się 
wszystkie Lokalne Grupy Działania, które 
zgłosiły się do realizacji Lokalnych Strategii 
Rozwoju. Wszystkie też uzyskały wysoką 
punktację w ocenie merytorycznej. Jak oce-
nia Mirosława Mochocka, kierownik Biura 
PROW, Lokalne Grupy Działania są bardzo 
dobrze przygotowane  i mają ciekawe pomy-
sły w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Przypomnijmy, że na nasza gmina należy 
do LGD „Wokół Łysej Góry”.

28 kwietnia br., w siedzibie Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biu-
ro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w Kielcach, marszałek województwa Adam 
Jarubas oraz przedstawiciele dziewiętnastu 
Lokalnych Grup Działania z województwa 
świętokrzyskiego, w tym z LGD „Wokół 
Łysej Góry”, podpisali umowy o warunkach 
i sposobie realizacji lokalnych strategii roz-
woju.

Lokalne Grupy Działania na start !
19 Lokalnych Grup Działania, z naszego województwa, realizować będzie Lokalne 

Strategie Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zarząd Woje-
wództwa zaakceptował listę rankingową LGD wybranych do wdrażania strategii rozwo-
ju.

dziękował radzie za to swoiste wotum zaufa-
nia, deklarując nadal swoją koncentrację na 
rozwoju gminy.

Radni podjęli następnie kilka uchwał do-
tyczących:

- zmian w budżecie gminy na rok bie-
żący – zwiększono wydatki budżetowe o bli-
sko 518 tys. zł na rzecz wpłaty do Związku 
Gmin Gór Świętokrzyskich, realizującego 
wspólną inwestycję dla gminy oraz na bu-
dowę boiska z programu „Orlik 2012” –  
w Skorzeszycach. Dokonano także przenie-
sień między działami,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla OSP – 13 zł za każdą godzinę 

Wójt Jarosław Królicki omawia na sesji 
wykonanie budżetu gminy za rok 2008.
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Gmina Górno miała możliwość po-
kazania się na targach w Kielcach, na 
stoisku Lokalnej Grupy Działania „Wo-
kół Łysej Góry”, gdzie prezentowała wy-
dawnictwa oraz gadżety gminne. Gmin-
nym akcentem była też ekspozycja Wie-
sławy Juchnowskiej z Bęczkowa, oferu-
jąca oryginalne wyroby zdobione miękką 
skórą. Na targowej scenie wystąpiły 
„Górnianecki” z Górna oraz „Bęczko-
wianie”. Występy zostały przyjęte przez 
zwiedzających bardzo życzliwie. 

Nasi na kieleckich targach  
WOYAGER i AGROTRAVEL

Od 17 do 19 kwietnia br., na Targach Kielce, trwały Międzynarodowe Targi Tu-
rystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Odbyły się one - po raz pierwszy - 
przy współpracy WTO – Światowej Organizacji Turystycznej, Europejskiej Federacji 
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Eurogites oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Przez trzy targowe dni,  przez 
hale targowe, przewinęło się, 
zdaniem organizatorów, ponad 
22 tysiące gości z całego kraju 
i zagranicy. Obok ww. targów, 
swoje stoiska zaprezentowali 
także wystawcy biorący udział 
w: XVI Ogólnopolskich Tar-
gach Materiałów Budownictwa 
Mieszkaniowego i Wyposażenia 
Wnętrz, Targów „Dom i Ogród”, 
Targów Medycyny Estetycznej 

i Kosmetyki Profesjonalnej „Venus”, 
Międzynarodowych Targów Kamienia  
i Maszyn Kamieniarskich „Interkamień”, 
oraz Targów Produkcji, Przetwórstwa 
i Obróbki Szkła oraz Ceramiki „Glas-
s-Tech”. Wszystkie te ekspozycje zgro-
madziły 515 wystawców. Była to więc 
promocja gminy o jakiej można tylko 
pomarzyć. (J.)

Głównym celem projektu jest zasadze-
nie 21 473 dębów w 70 rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Każde drzewko to jedno na-
zwisko z listy katyńskiej. Pomysłodawcą 
i koordynatorem projektu został nauczy-
ciel historii p. Janusz Mochocki. Autorką 
projektu edukacyjnego i koordynatorem 
szkolnym jest p. Katarzyna Krajcarz, 
która opracowała harmonogram działań 
związanych z projektem.

30 kwietnia br., w Szkole Podstawo-
wej w Cedzynie, odbyła się uroczystość 
zasadzenia Dębu Pamięci im. Wincentego 
Jugo, zamordowanego w Katyniu. 

Pierwsza część uroczystości odbyła się 

w kościele pw. św. Jacka w Leszczynach, 
gdzie ksiądz biskup Kazimierz Gurda 
odprawił mszę świętą w intencji ofiar Ka-
tynia, a wśród nich mieszkańca Cedzy-
ny - Wincentego Jugo. Po nabożeństwie 
wszyscy zgromadzeni goście obejrzeli 
program artystyczny „Historia Zbrodni 
Katyńskiej” przygotowany przez uczniów 
szkoły. Szczególne wzruszenie wywołały 
pieśni patriotyczne wykonane przez chór  
i solistki: Karolinę Cedro, Kamilę Suligę, 
Natalię Śmiglarską i Katarzynę Matysek 
przygotowany przez p. Beatę Wolską. 

Dalsza część uroczystości przebiegała 
na placu szkolnym w Cedzynie: ksiądz bi-

skup Kazimierz Gurda poświęcił Dąb i ta-
blicę pamiątkową. Kulminacyjnym punk-
tem tej uroczystości było zasadzenie Dębu 
Pamięci im. Wincentego Jugo. Udział  
w tym historycznym momencie przypadł 
honorowym gościom: księdzu biskupo-
wi Kazimierzowi Gurdzie, kapelanowi 
Rodzin Katyńskich ks. Andrzejowi Ka-
szyckiemu, poseł Grażynie Gęsickiej, 
senatorowi RP Grzegorzowi Banasiowi, 
posłom Ziemi Świętokrzyskiej: Marze-
nie Okle - Drewnowicz, Przemysławowi 
Gosiewskiemu, wojewodzie świętokrzy-
skiemu Bożentynie Pałce - Korubie, 
wicemarszałkowi województwa Zdzisła-
wowi Wrzałce, wizytatorowi Kuratorium 
Oświaty w Kielcach Beacie Zagnieńskiej, 
gospodarzom gminy z wójtem Jarosła-
wem Królickim, radnym Rady Gminy, 
sołtysowi Tomaszowi Tofilowi oraz rodzi-
nie śp Wincentego Jugo.

Po tej podniosłej chwili uczniowie 
złożyli kwiaty i zapalili znicz, a później 
minutą ciszy uczcili pamięć Wincentego 
Jugo i innych ofiar Katynia.

W tym ważnym historycznym wy-
darzeniu uczestniczyli parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, 
gminnych, członkowie Stowarzyszenia 
Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej, 
rodzina zamordowanego, uczniowie, na-
uczyciele, mieszkańcy Cedzyny. Uroczy-
stość uświetniły poczty sztandarowe szkół 
z terenu gminy Górno, OSP Leszczyny, 
policji oraz Kompania Reprezentacyjna 
Świętokrzyskiej Policji. 

Poseł Ziemi Świętokrzyskiej Prze-
mysław Gosiewski odczytał okolicz-
nościowy List od Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Przedstawiciele władz  
w swoich wystąpieniach podkreślali waż-
ność wydarzenia i pielęgnowania pamię-
ci ofiar Katynia. W 69 rocznicę zbrodni 
katyńskiej uczniowie wypuścili 69 biało 
– czerwonych balonów, a nauczycielka  
i sołtys Cedzyny, na znak pokoju, wypu-
ścili 2 białe gołębie.  

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzy-
nie, oddając hołd pomordowanym w Katyniu, Charkowie i Miednoje,  wzięli udział 
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Katyń - ocalić od zapomnienia”. 

„Katyń - ocalić od zapomnienia”

Dęba Pamięci posadzono  
przy szkole w Cedzynie

Wnuk bratanka Wincentego Jugo – Kacper Bogucki sadzi Dęba Katyńskiego.

„Bęczkowianie” i „Górnianecki” na kieleckich targach.
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Podpisano umowę na budowę wylotu wschodniego „74” z Kielc do Cedzyny

„FART” wkracza do akcji !
Ta długo oczekiwana inwestycja,  

w znacznym stopniu, odciąży najbardziej 
zakorkowany obecnie wylot drogowy  
z Kielc, w kierunku wschodnim.

Nowy wylot drogi ekspresowej nr 74 
z Kielc do Cedzyny,  w kierunku Lubli-
na i Rzeszowa, będzie miał blisko 7 ki-
lometrów (w granicach miasta - 2,7 km, 
poza granicami Kielc – 4,1 km). Przedsię-
wzięcie zakłada budowę węzła z tunelem 
w ciągu kieleckiej ulicy Świętokrzyskiej 
czyli drogi 74 pod Aleją Solidarności czy-
li pod drogą krajową 73. W ramach inwe-
stycji powstanie również nowa dwujez-
dniowa droga będąca przedłużeniem ulicy 
Świętokrzyskiej w  kierunku Cedzyny. 

Cały wylot wschodni będzie miał pa-
rametry drogi ekspresowej, dlatego nie 

przewidziano na tym odcinku jednopozio-
mowych skrzyżowań. W ramach inwesty-
cji powstanie między innymi kładka dla 
pieszych, nad ulicą Świętokrzyską, wia-
dukt nad drogą 74, łączący ulicę Żniwną 
z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w 
ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do 
Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi 
gminnej, stanowiącej dojazd do pól, nad 
drogą 74, most na rzece Lubrzance i rondo 
w Cedzynie, w miejscu włączenia nowego 
wylotu do istniejącej drogi 74. 

Odcinek miejski wylotu wschodniego 
realizowany będzie w systemie „zapro-
jektuj i zbuduj”, w ramach którego jeden 
wykonawca robi projekt i jednocześnie 
realizuje inwestycję. Odcinek pozamiej-
ski jest już zaprojektowany przez „Trans-

projekt” Warszawa.
Inwestycja kosztować będzie blisko 

285 milionów złotych. Przetarg na jej re-
alizację wygrało konsorcjum utworzone 
przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych „Fart” Spółka z o.o. z Kielc, Mo-
sty-Łódź S.A. oraz Fardub Consulting sp.  
z o.o. z Kielc. Przetarg na nadzór wygra-
ło konsorcjum, którego liderem jest firma 
Apia XXI I.A.K. Spółka z o.o. z Warsza-
wy. 

Budowa wylotu wschodniego z Kielc 
potrwa 30 miesięcy.

Jak potwierdził na konferencji pra-
sowej, zorganizowanej z tej okazji  
w GDDKiA w Kielcach, dyrektor „Farta” 
M. Szczukiewicz, firmy budowlane wejdą 
na budowę lada dzień (nie licząc już pew-
nych przedcyklowych robót, np. wycięcie 
drzew pod rondo w Cedzynie). Firma do-
łoży starań, by  prace zakończyć w ciągu 
2,5 roku. Będziemy śledzić realizację tej 
inwestycji z dużym zainteresowaniem ! 
(Kos.)

Wartość całkowita projektów z dzia-
łania „Rozwój systemów lokalnej infra-
struktury komunikacyjnej” wyniesie po-
nad 152 mln zł (69 projektów złożonych 
przez 6 powiatów i 50 gmin).

Uroczystość otworzył marszałek woj. 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, wita-
jąc przedstawicieli gmin, które otrzyma-
ły dofinansowanie swoich projektów. 
- Dzisiejszy dzień to ważny moment dla 
nas wszystkich. Stawiamy kolejny krok 
w realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego – mówił podczas uroczy-
stości marszałek Adam Jarubas.   - Na-
bór na zadania związane z infrastrukturą 
drogową  jest największym jaki do tej 
pory ogłosiliśmy. W sumie zaowocował 
on podpisaniem 68 preumów na łączną 
sumę dofinansowania przekraczającą 
324 mln złotych – poinformował mar-
szałek. Zdaniem Adama Jarubasa - ska-
la zaangażowania w ten obszar jest tak 
duża, ponieważ na poprawę stanu dróg 
obserwujemy największe zapotrzebo-
wanie społeczne. To obszar, na inwesto-
wanie w który najczęściej liczą miesz-
kańcy nie tylko naszego regionu. Drogi 
stanowią bowiem najważniejszy element 
spójności komunikacyjnej, decydują  
o poprawie standardu życia i  podniesie-
niu konkurencyjności regionu – przeko-
nywał marszałek Jarubas. – Korzystając 
z okazji, chciałbym poinformować, że 
zaangażowaliśmy już ponad 70% środ-

ków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Nieustannie podnosimy 
ten procent i mamy dzięki temu szansę 
na dodatkowe środki, które z krajowej 

przeszkód i opóźnień mogli wydawać 
unijne pieniądze – zakończył marszałek 
Adam Jarubas.

Po podpisaniu preumów,  marszałek 
Adam Jarubas wręczył je oficjalnie wój-
tom, także gospodarzowi naszej gminy 
Jarosławowi Królickiemu, któremu to-

Wójt i marszałek podpisali kolejną preumowę

Będą pieniądze na budowę ulicy osiedlowej w Górnie
W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 6 maja br., odbyła się uroczystość podpisania preumów 

na dofinansowanie projektów z Osi priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, działania 
„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” i „Rozwój syste-
mów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza podpisaną 
preumowę wójtowi Jarosławowi Królickiemu.

rezerwy wykona-
nia otrzyma pięć 
województw, naj-
lepszych w wy-
datkowaniu unij-
nych pieniędzy. 
Mam nadzieję, że 
uda się sięgnąć po 
te dodatkowe fun-
dusze – zapewniał 
Adam Jarubas. 
- Mamy teraz do-
bry czas na ogła-
szanie przetargów 
i rozpoczynanie 
inwestycji. Dla-
tego chciałbym 
z tego miejsca 
życzyć Państwu 
powodzenia w re-
alizacji procedur 
przetargowych, 
tak byśmy bez 

warzyszył skarbnik gminy Henryk Opa-
liński. Jest to już kolejna preumowa na 
inwestycje gminne, współfinansowane 
przez Unię Europejską, podpisana przez 

wójta gminy Górno. Zakłada ona, że 
„modernizacja drogi gminnej na tere-
nie osiedla domków jednorodzinnych 
w Górnie” kosztować będzie 327,8 tys. 
zł, przy czym RPOWŚ dofinansuje 
196,7 tys. zł, zaś gmina: 131,1 tys. zł, 
czyli 40 % wartości inwestycji.  (Kos.)

dokończenie ze str. 1
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Uczniowie przedstawili wiersze  
o miłości różnych autorów, m.in.: A. Mic-
kiewicza, W. Szymborskiej, A. Asnyka, 
H. Poświatowskiej, K. I. Gałczyńskie-
go, M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej,  
J. Tuwima, M. Konopnickiej. 

W czasie kiedy jury udało się na 
obrady, aktorka T. Bielińska udzielała 
uczniom, zgromadzonym w sali gim-
nastycznej, wskazówek dotyczących 
sposobu recytacji. Następnym punktem 
programu był występ dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Leszczynach, które 
przygotowały montaż słowno - muzycz-

VIII Gminny Konkurs Recytatorski

„Miłość wiele imion ma”
W Szkole Podstawowej w Leszczynach, 24 kwietnia br., odbył się VIII Gminny 

Konkurs Recytatorski pod hasłem „Miłość wiele imion ma”. Do rywalizacji przy-
stąpiło piętnaścioro uczniów ośmiu szkół podstawowych. Ich recytacje oceniało 
jury w składzie: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, 
wójt gminy Górno Jarosław Królicki, przewodniczący Komisji Oświaty RG Emil 
Machul oraz aktorka Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach Teresa Bielińska.

Ola Jarosz z opiekunką Anną Wiechą

ny pt. „Stworzył Bóg Ziemię”. Jego 
przesłaniem było promowanie ochrony 
naszej planety przed bezmyślną i nisz-
czycielską działalnością człowieka.

Po występie ogłoszono wyniki kon-
kursu: I miejsce zajęła Aleksandra 
Jarosz (SP Leszczyny, opiekun: Anna 
Wiecha); II miejsce - Sebastian Krę-
giel (SP Radlin, opiekun: Iwona Gał-
kiewicz); III miejsce - Daria Jugo (SP 
Bęczków, opiekun: Katarzyna Tar-
wacka); wyróżnienie otrzymała Patry-
cja Miazga (SP Wola Jachowa, opie-
kun: Robert Piotrowski).

Zwycięzcy otrzymali nagrody rze-
czowe i książki, a wszyscy uczestnicy 
konkursu - książki i drobne upominki. 
Sponsorami imprezy byli: Urząd Mar-
szałkowski w Kielcach, Urząd Gminy 
Górno; GKRPA, Rada Rodziców SP 
Leszczyny, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Górno. Nad przygotowaniem  
i przebiegiem konkursu czuwała Anna 
Wiecha.

V Gminny Konkurs Ortograficzny

Agata Kundera z Krajna – 
mistrzynią ortografii

Tekst tegorocznego dyktanda wybrała 
Lidia Pasich ze Świętokrzyskiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs odbył się w sali gimnastycz-
nej szkoły w Radlinie, pod okiem jury, 
złożonego z nauczycielek języka polskie-
go ze wszystkich szkół podstawowych 
w gminie. Tekst dyktanda przekazała 
uczniom organizatorka konkursu (wespół 
z Małgorzatą Śliwińską i dyrektorem 
SP – Krzysztofem Kołtunem) – Iwona 
Gałkiewicz.

Dyktando, pt. „Nadchodzi wiosna”, 
było na średnim poziomie trudności: 
uczniowie musieli zwrócić uwagę na or-
tografię oraz często pojawiające się znaki 
interpunkcyjne. Nie zawierało, jak to się 
często zdarza w innych konkursach, pu-
łapek językowych, słów zagranicznych 
i tasiemcowych przymiotników. Dzięki 
temu uczestnicy konkursu poradzili sobie 
z nim bardzo dobrze. Doszło nawet – żeby 
ustalić Mistrza Ortografii – do dogrywki,  
w której zmierzyli się: Agata Kundera ze 
Szkoły Podstawowej w Krajnie oraz Karol 
Ciepiela – uczeń SP w Skorzeszycach. 

Po sprawdzeniu dodatkowego tekstu 
Iwona Gałkiewicz ogłosiła wyniki tego-
rocznego konkursu: Mistrzynią Ortografii 
2009 została Agata Kundera  (opiekunka 

W ramach XVII Tygodnia Kultury Języka, w Szkole Podstawowej w Ra-
dlinie, odbył się V Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Szkolny Mistrz Orto-
grafii” dla zwycięzców eliminacji w szkołach podstawowych na terenie gminy. 
W konkursie wzięło udział 15 uczniów, przygotowanych przez swoje, szkolne 
opiekunki, nauczycielki języka polskiego.

– Sylwia Sowińska), zaś wicemistrzem 
– Karol Ciepiela (opiekunka – Teresa 
Ozga). 

Laureaci - w nagrodę - otrzyma-
li cenne wydawnictwa: Encyklopedię 

dyplomami oraz gadżetami. Wszystkie 
nagrody ufundowała gmina Górno. Or-
ganizatorzy podziękowali także – dyplo-
mami i gadżetami – opiekunkom uczest-
ników konkursu.

Wszyscy zostali poczęstowani napo-
jami oraz słodyczami.

Mistrzyni Ortografii 2009 Agata Kun-
dera chodzi do klasy VI b Szkoły Pod-
stawowej w Krajnie. Język polski jest 
jej najbardziej ulubionym przedmiotem, 
któremu poświęca sporo czasu, m.in. wie-
le czytając. Dzięki pomocy nauczycielki 
– Sylwii Sowińskiej, pogłębia znajomość 
pisowni języka ojczystego, wiele daje jej 
– jak mówi – intuicja językowa. Z tytułu 
Mistrza Ortografii 2009 jest, oczywiście, 

Rodzinna fotka uczestników konkursu.
Powszechną, dyplomy oraz dodatkowe 
nagrody rzeczowe. Pozostałych uczestni-
ków konkursu uhonorowano książkami, 

bardzo zadowolona. W dogrywce po-
pełniła tylko dwa błędy interpunkcyjne. 
(Kos.)
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Urząd Gminy organizuje, w dniach: 
25-26 maja br., na terenie całej gminy, 
nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu 
rtv oraz agd. W związku z tym, zwraca 
się do zainteresowanych mieszkańców 
o zgłoszenie chęci pozbycia się takiego 
sprzętu do 22 maja br. w UG, pod nu-
merami telefonów: 041/302-30-18 oraz 
041/ 302-30-20.

Podczas zbiórki, firma utylizacyjna 
z Piekoszowa odbierać będzie: wielko-
gabarytowe urządzenia gospodarstwa 
domowego (np. chłodziarki, zamrażarki, 
pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), 
małogabarytowe urządzenia gospodar-

25 –26 maja br. na terenie całej gminy

Zbiórka zużytego 
sprzętu rtv i agd

stwa domowego (np. odkurzacze, maszy-
ny do szycia, żelazka, tostery, frytowni-
ce, młynki do kawy, suszarki itp.), sprzęt 
teleinformatyczny i telekomunikacyjny 
(np. komputery, monitory, drukarki, 
sprzęt kopiujący, kalkulatory, telefony 

itp.), sprzęt audiowizualny (świetlówki, 
żarówki energooszczędne z wyłącze-
niem żarówek zwykłych), narzędzia 
elektryczne i elektroniczne, urządzenia 
zawierające elementy elektryczne.

Odpady należy wystawić do godz. 

9.00 przed posesjami lub w okolice 
śmietników, przed blokami w sposób 
nie powodujący zakłóceń w ruchu pie-
szym i kołowym. Odpady wystawione 
po podanym terminie i czasie nie będą 
odebrane.

Prosimy nie wystawiać starych me-
bli i szkła okiennego.

A oto dokładny harmonogram odbio-
ru ww. sprzętów:

25 maja: Cedzyna, Bęczków, Górno, 
Leszczyny, Podmąchocice, Radlin;

26 maja: Krajno Pierwsze i Krajno 
Drugie, Krajno Zagórze, Krajno Parcele, 
Górno Parcele, Wola Jachowa, Skorze-
szyce.

Ma 35 lat, mieszka w Krajnie Par-
celach. Doktor teologii moralnej, ukoń-
czył Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, zrobił doktorat na temat: 
„Katolicka wizja małżeństwa i rodziny.” 
Współpracuje z ks. prof. H. Witczykiem; 
administrator strony: www.biblista.pl 

Posiadł języki obce: angielski, hisz-
pański. Lektor i tłumacz j. angielskiego. 

Przebywał dłuższy czas w Argenty-
nie i Stanach Zjednoczonych, na stałe 
zamieszkuje w Polsce.

Pielgrzymował do: Filipin, Meksyku, 
Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec.

Jest ratownikiem wodnym, należy do 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
opiekun na koloniach dzieci i młodzieży 
tejże organizacji, jak również na kolo-
niach języków obcych i organizowanych 
przez Caritas. 

Jest kandydatem ( nr 6) na europosła 
z listy nr 8: Prawicy Rzeczypospolitej.

Jan Kobyłecki  
- kandydat  

z naszej gminy 
do Parlamentu 
Europejskiego

Numer 
obwodu 

głosowania
Nazwa Nr  

okręgu
Granica obwodu  

- sołectwa

Siedziba 
Obwodowej 

Komisji 
Wyborczej

1 Bęczków 1 Bęczków, 
Podmąchocice

Gimnazjum
 Bęczków

2 Cedzyna 6 Cedzyna SP Cedzyna

3 Górno 2

Górno, Górno 
Zawada, Górno 
Osiedle, Górno 

Parcele

SP Górno

4 Krajno

3 Krajno Pierwsze, 
Krajno Zagórze

SP  Krajno

4 Krajno Drugie, 
Krajno Parcele

5. Leszczyny 5 Leszczyny SP  Leszczyny
6 Radlin 7 Radlin SP Radlin
7 Skorzeszyce 8 Skorzeszyce SP Skorzeszyce

8 Wola 
Jachowa 9 Wola Jachowa SP  

Wola Jachowa

 7 czerwca br., w niedzielę,  wyborcy wybiorą w Polsce 50 
nowych eurodeputowanych. Informujemy mieszkańców naszej 
gminy, iż  powstały dwa nowe obwody wyborcze: w Cedzynie 
oraz w Woli Jachowej. Stało się tak w wyniku wzrostu liczby 
mieszkańców w gminie.

A oto wykaz obwodów głosowania z określeniem ich granic, 
numerów oraz siedzib:

Lokale wyborcze czynne będą od godz.: 8.00 do 22.00.

Nowe obwody głosowania w gminie

7 czerwca br.  
wybierzemy europosłów
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W rodzinie mieszkańców Bęczko-
wa: Marzeny i Krzysztofa Sysków, 18 
października 2008 roku urodziła się 
córeczka – Ania. Dziecko przyszło na 
światy przedwcześnie z powodu od-
klejenia się łożyska. W pierwszej fazie 
życia stan Ani był bardzo ciężki, była 
reanimowana, oddychał za nią respi-
rator.

W szpitalu przebywała do 1 grudnia 
2008 r., następnie została przewieziona 
do Centrum Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie. Po wykonaniu wielu, specjalistycz-
nych badań stwierdzono u niej encefalo-
patię mózgu na tle niedotlenienia, cyto-
megalię wrodzoną oraz inne powikłania.

Obecnie dziecko przebywa w domu, 
ale potrzebuje stałej opieki neurologicz-
nej i rehabilitacji. Ania nie ma podsta-
wowych odruchów życiowych: ssania 
i połykania i dlatego wykonano zabieg 
gastrostomii, aby mogła być karmiona 
przez sondę. Rodzice usuwają nadmiar 
wydzielanej śliny sprzętem wypożyczo-
nym z hospicjum.

Pomóżmy Ani z Bęczkowa
Utwórzmy łańcuch ludzi dobrej woli

Projekt podstawy opisuje kompeten-
cje edukacji przedszkolnej, jest precyzyj-
ny na tyle, aby dzieci rozpoczynając na-
ukę w szkole były do niej przygotowane. 
Dokument zawiera zadania przedszkola 
związane z realizacją podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego.

Nowa podstawa programowa bę-
dzie realizowana w roku szkolnym 
2009/2010 w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych. Realizacja podstawy 
programowej edukacji wczesnoszkolnej 
ma pomóc indywidualizacji nauczania ze 

względu na różnicę dojrzałości szkolnej 
dzieci. Są to istotne zmiany i działania, 
w które każdy z nas powinien włączyć 
się teraz dla DOBRA NASZYCH DZIE-
CI. Dlaczego ? Aby budować im lepszą 
przyszłość.

W bieżącym roku rodzice dzieci sze-
ścioletnich urodzonych do 30 kwietnia 
mogli wystąpić o przyjęcie dziecka do 
szkoły, ale ostateczną decyzję  podejmo-
wał dyrektor szkoły biorąc pod uwagę, 
czy dziecko uczęszczało do przedszkola 
lub brało udział w innej formie wycho-

Edukacja przedszkolna

Dobry start w lepszą przyszłość
Od pewnego czasu jesteśmy świadkami lub uczestnikami dyskusji dotyczącej 

edukacji i wychowania dzieci. Dyskusja ta skupia się na problemie upowszech-
nienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, a przede wszystkim 
na zagwarantowaniu każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji, która od-
powiednio przygotuje je do nauki w szkole.

Wartość wczesnej edukacji przed-
szkolnej wydaje się być bezsporna, 
jednak wskaźniki uczestnictwa dzieci 
w wieku 3 - 5 lat w wychowaniu przed-
szkolnym mówią co innego. Szczególnie 
dotyczy to sytuacji woj. świętokrzyskie-
go zajmującego jedno z ostatnich miejsc 
pod względem ilości przedszkolaków.

Podniesieniu świadomości rodziców 
na temat zalet edukacji przedszkolnej 

służyć ma realizowany również na te-
renie gminy Górno, współfinansowa-
ny przez Unię Europejską, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
projekt pt. „Realizacja kampanii infor-
macyjno – szkoleniowej promującej 
edukację przedszkolną w środowisku 
wiejskim Województwa Świętokrzy-
skiego”. Hasło przewodnie kampanii 
brzmi „Przedszkole dobry start w lep-

Szansa na sukces dziecka
23 grudnia 2008 r. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4 maja swoje święto obchodzili 
strażacy. W ich intencji, w przeddzień 
święta, w kościele pod wezwaniem 
św. Jacka w Leszczynach, ksiądz pro-
boszcz Ryszard Zaborek modlił się za 
ochotników z tej parafii. 

Druhowie, ubrani w galowe mundu-
ry, wraz ze sztandarami swoich jedno-
stek, uczestniczyli w tej okolicznościo-
wej mszy świętej – na zdjęciu.

Święto strażaków

szą przyszłość”. Realizatorem projektu 
jest Stowarzyszenie Nauczycieli i Wy-
chowawców w Kielcach.

W ramach projektu, w gminie górno 
przeprowadzone zostaną szkoleniowe 
spotkania z fachowcami wychowania 
przedszkolnego, psychologiem a także 
wychowanie przedszkolne, promowane 
będzie w szeroko rozpowszechnionej na 
terenie gminy, reklamie wizualnej. 

Dla bardziej zainteresowanych, w lo-
kalnej prasie samorządowej ukazywać 
się będą artykuły opracowane przez fa-
chowców i przede wszystkim praktyków 
edukacji przedszkolnej.

Oto pierwszy z nich.
Koordynator projektu: Iwona Wielgus

wania przedszkolnego. 
Sześciolatek, który od 1 września,  

w okresie przejściowym, nie będzie 
uczniem szkoły, musi spełniać obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego.

Od 1 września 2009 r. dzieci pięcio-
letnie będą miały prawo do wychowania 
przedszkolnego. Od 1 września 2011r. 
wprowadzony zostanie obowiązek rocz-
nego przygotowania przedszkolnego dla 
dzieci pięcioletnich.

„Dorośli chcą zadbać o każdą minutę 
życia dziecka, chcą przez kilkanaście lat 
ukształtować je na pełnowartościowego 
człowieka. Niestety, często zatracają się 
w tych „rządzach dusz”, wydaje im się, 
że wiedzą, co będzie dla dzieci najlepsze, 
zdrowsze, bezpieczniejsze, potrzebniejsze”

Joanna Białobrzeska
Pozwólmy naszym dzieciom bawić 

się uczyć i funkcjonować w grupie ró-
wieśniczej od wczesnego dzieciństwa.

Nauczyciel dyplomowany 
wychowania przedszkolnego 

Małgorzata Grygiel
Od chwili urodzenia Ani, rodzice 

żyją w ciągłym strachu o jej życie. Na co 
dzień borykają się z wieloma niedostat-
kami i problemami finansowymi. Wy-
datki na pielęgnację i higienę chorego 
dziecka pochłaniają prawie cały ich bu-
dżet, a przecież mają jeszcze troje star-
szych dzieci. Bardzo dużo kosztują leki. 
Ania potrzebuje aparatów słuchowych 
(jeden kosztuje ok.3000 zł), przydałby 
się także specjalistyczny wózek, który 
byłby potrzebny w jej rehabilitacji.

Rodziców nie stać na takie wydatki, 
potrzebują wsparcia, by dziecko – mimo 
choroby – rozwijało się. Dlatego, za na-
szym pośrednictwem, zwracają się do 
ludzi dobrej woli o pomoc finansową  
i rzeczową. 

Pomóżmy im oraz chorej Ani ! Ro-
dzina będzie bardzo wdzięczna za każdy 
ludzki odruch, za okazane serce.

A oto nr konta, na który można wpła-
cać środki na pomoc chorej Ani: 

37 1240 4416 1111 0010 2359 5768.



Wójt zwołał sztab kryzysowy, do akcji za-
angażowali się strażacy ochotnicy, policjanci, 
leśnicy i Straż Łowiecka. Przy pomocy sprzę-
tu nagłaśniającego OSP wójt ostrzegał miesz-
kańców o grożącym niebezpieczeństwie.

W piątek, przed południem, pumę widzia-
ła mieszkanka Cedzyny, później mieszkanka 
Radlina z córką. W te miejsca udała się cała 
ekipa „kryzysowa”, przez Cedzynę i Górno 
znowu, przez megafon, ostrzegano ludność, 
nawoływano do ostrożności.

Byliśmy wtedy akurat w szkole w Cedzy-

Tajemniczy kot w naszej gminie

Puma zmobilizowała wszystkich !
Niecodzienna wiadomość dotarła do wójta gminy 7 maja po południu: w Radlinie, na 

polu, niedaleko ubojni drobiu, mieszkaniec zauważył kota nieprawdopodobnych rozmia-
rów – jest to prawdopodobnie puma, która narobiła tyle zamieszania m.in. w Opolskiem.

Jedno jest pewne: puma istnieje i prze-
mieszcza się bardzo szybko w coraz to inne 
rejony. Tego faktu nie można lekceważyć, 
mamy nadzieję, że tajemniczy kot już nie po-
wróci na nasze tereny. (J.)

nie, dyrektor Ewa Krajcarz oraz nauczyciele 
informowali telefonicznie rodziców, by przy-
bywali po swoje dzieci. Odwołano niektóre 
zajęcia popołudniowe.

Kolejne informacje dochodziły z ogród-
ków działkowych w Kielcach, gdzie rzekomo 
pojawiło się zwierzę.

Policja w Kielcach otrzymywała coraz to 
nowsze informacje: a to pumę widziano mie-
dzy Zagnańskiem a Belnem, a to znowu pod 
Rakowem. Zagrała wyobraźnia, niektórzy 
pumę pomylili z... psem sąsiada.

Ostatnio - 24 kwietnia br. – w Urzędzie 
Gminy w Górnie odbyło się spotkanie zain-
teresowanych przygotowaniem zalewu do 
nowego sezonu. Obok wójta naszej gminy, 
w naradzie uczestniczyli: prezes Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Wodnego Wacław 
Mozer, przedstawiciele: UG w Masłowie,  
policji, OSP oraz niektórzy, niestety, nie 
wszyscy dzierżawcy, m.in. zabrakło właści-
cieli: baru – widma „Pod Żaglami” oraz spa-
lonej zjeżdżalni.

Mimo wielu trudności w przyjęciu 
wspólnego programu działania (na przeszko-
dzie stoją m.in. nie uregulowane problemy 
własnościowe: sporo b. właścicieli gruntów 
nad zalewem wystąpiło do Starostwa Powia-
towego o ich zwrot), ustalono, że urządzone 
zostanie kąpielisko strzeżone, od strony za-
chodniej akwenu, do utrzymania którego ma 
się dołożyć gm. Masłów. Wystąpiono także 
do prezydenta Kielc o wsparcie, ale – jak 
podkreślali uczestnicy spotkania – trudno bę-
dzie na nie liczyć, podobnie jak w ub. roku. 
Akwen patrolować będzie motorówka poli-
cyjna – wójt naszej gminy dołoży 2 tys. zł na 

benzynę. Ratownika na kąpielisku zapewni 
WOPR.

Zgrozę odczuwa się, widząc jak niszcze-
je b. bar „Pod Żaglami”. Jego właściciel nie 
spełnia obietnic (miał budować nowy hotel, 

Firma „Jawal”- właściciel domków kem-
pingowych (wykupionych od PKP) obiecuje 
uruchomić kilka nich w bieżącym sezonie.

Czy nad jednym z najładniejszych akwe-
nów w okolicach Kielc można liczyć na ja-
kieś inwestycje, które podniosą atrakcyjność 
Cedzyny ?

- Nas na to nie stać - mówi wójt gminy 
Jarosław Królicki. Nad zalewem w Cedzy-
nie wypoczywają głownie kielczanie, zwró-
ciliśmy się więc do prezydenta miasta o po-
moc w zagospodarowaniu tego terenu. Kielce 
w ubiegłym roku odmówiły i w tym będzie 
pewnie tak samo.

- Wszystko pozostaje więc po staremu... 
(J.K.)

Bar – widmo nad zalewem w Cedzynie 
nadal sieje grozę.

Sezon letni bez atrakcji
Będzie kąpielisko nad zalewem w Cedzynie

Każdego roku o tej porze wraca temat przygotowania zalewu w Cedzynie do sezonu 
letniego. I, podobnie jak w latach ubiegłych, nie należy oczekiwać rewelacji. Zbyt duża 
liczba właścicieli i dzierżawców terenów przy zalewie, nie rozwiązane problemy własno-
ściowe, brak zainteresowania ze strony władz Kielc – miasta, z którego najwięcej ludzi 
przyjeżdża nad wodę, sprawiają, że zagospodarowanie tego, pięknego przecież akwenu, 
pozostawia wiele do życzenia.

zagospodarować te-
ren wokół baru itp.).  
W tej sytuacji wójt 
gminy wysłał pisma 
interwencyjne do San.-
Epid-u oraz Nadzoru 
Budowlanego w Sta-
rostwie Powiatowym, 
by zmobilizowali wła-
ścicieli i dzierżawców 
terenu nad zalewem do 
jego uporządkowania i 
utrzymywania w czy-
stości. Jakie będą efek-
ty – zobaczymy.

Gmina Górno odpo-
wiada za stan głównych 
parkingów oraz ścieżki 
spacerowej - od tamy do 
zjeżdżalni, czyli terenu 
dzierżawionego przez 
p. Matachowskiego  
(z mediów dowiedzie-
liśmy się, że dzierżaw-
ca ten ma odbudować 
zjeżdżalnię spaloną 
przez chuliganów (?).
Za czystość na terenie 
gminnym odpowia-
dać będą pracownicy 
zatrudnieni w ramach 
robót interwencyjnych  
i publicznych (6 osób).

Także wójt Jarosław Królicki, ze służbą 
łowiecką, tropił pumę w naszej gminie.


