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Nowy chodnik w Radlinie

W grudniu br.

Od 19 września br., kiedy to Urząd Gminy przekazał wykonawcy 
plac budowy, trwają roboty przy chodniku w Radlinie. Realizatorem 
inwestycji jest fi rma ze Starachowic, która radzi sobie z tym zadaniem 
całkiem dobrze.

Nowy chodnik powstaje na wiosek mieszkańców Radlina. Będzie zbu-
dowany z czerwonej kostki, jego długość wyniesie 800 metrów, szerokość: 
1,5 m. Na całej długości przewidziano wjazdy na posesje prywatne (z szarej 
kostki).

Koszt tej inwestycji wyniesie 727 tys. złotych, które pokryją po połowie: 
kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz gmi-
na. Termin zakończenia prac przewidziano pod koniec grudnia tego roku.

Nowa inwestycja podniesie w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych 
w tym rejonie Radlina.

Na zdjęciu: Roboty przy budowie chodnika w Radlinie wykonuje sta-
rachowicka fi rma ZUWiK.

Uczciliśmy pamięć bohaterów...

W 89 rocznicęodzyskania niepodległości

Kombatanci na akademii w gimnazjum, w Górnie.

Dyrektor szkoły Hanna Pióro pasuje na uczennicę Anię Krawczyk. Obok: 
przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora oraz wicewójt Wiesław Skalski.

Gminne uroczystości, związane z 89 rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości, odbyły się 9 listopada br. w Szkole 
Podstawowej w Leszczynach. 

W sali gimnastycznej zebrali się mieszkańcy wsi – rodzice 
uczniów, nauczyciele oraz zaproszeni goście, m.in.: wójt gminy Jaro-
sław Królicki, kierownik ZOS Barbara Raczyńska, księża: proboszcz 
parafi i w Leszczynach ks. Ryszard Zaborek i ks. Jacek, sołtys Lesz-
czyn  - Stanisław Anioł. Uczestników spotkania powitała dyrektor 
szkoły Adela Iwańska i nawiązując do Święta Niepodległości, oddała 
głos szkolnym artystom.

Ślubuję strzec honoru szkoły...

Przysięga pierwszaków

„Ja uczeń..., świadomy powagi chwili, uroczyście ślubuję 
strzec honoru szkoły, kształtować charakter tak, by w przyszłości 
mogła być ze mnie dumna... – to słowa roty przysięgi uczniow-
skiej, jakie wypowiadali uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w 
Górnie, powtarzając je za dyrektor Hanną Pióro.

Do ślubowania pierwszaków (20 uczniów) przygotowała wycho-
wawczyni Izabela Wajs. Dzieci z dużym przejęciem zaprezentowały 
program, którym udowodniły, że zostały dobrze przysposobione na 
wejście do szkolnej społeczności. Dzielnie zniosły też moment pa-
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Wybrano ławników
Niespodziewana wizyta mieszkańców 

Bęczkowa

Z sesji Rady gminy

Wybory ławników do sądów: Okręgowego, Rejonowego oraz Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych, określenie stawek podatkowych na 2008 r. oraz uzupełnienie składu Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy, to główne punkty obrad RG na posiedzeniu – 31 paździer-
nika br. Niespodziewanie na sesję przyszła delegacja mieszkańców Bęczkowa ze swoimi 
postulatami.

Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Siko-
ra, witając jej uczestników z wójtem gminy Jaro-
sławem Królickim oraz przybyłych mieszkańców 
Po przyjęciu, uzupełnionego przez wójta, porządku 
obrad, radni przeszli do jego realizacji. Zanim to 
jednak nastąpiło, radni wysłuchali mieszkańców 
Bęczkowa, których dość liczna delegacja przyby-
ła na sesję. Głos zabrała sołtys tej miejscowości 
Danuta Jaros. Nawiązując do dwóch ostatnich 
zebrań wiejskich w Bęczkowie, przedstawiła po-
stulaty mieszkańców dotyczące  nieczynnej, choć 
wybudowanej, pętli autobusowej oraz zbyt małej 
liczby kursów autobusowych w soboty i niedzie-
le, uniemożliwiających komunikację Bęczkowa 
z Kielcami. Dodatkowo poruszono kilka innych 
problemów, które dotyczyły oświetlenia ulic i 
umieszczenia lustra „bezpieczeństwa” na skrzy-
żowaniu dróg. 

Ustosunkowując się do tych wniosków, wójt 
podkreślił z jakim trudem udało się wybudować 
rondo autobusowe w Bęczkowie. Wykonano je 
dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez 
radnych. Rondo ma niebawem zacząć funkcjono-
wać. Co się tyczy dodatkowych kursów MPK, to 
sprawa nie jest taka prosta, ponieważ wiąże się ona 
z dodatkowymi nakładami na komunikację. Gmi-
na już płaci na ten cel ponad pół miliona złotych 
rocznie, więc każdy dodatkowy kurs, to dodatko-
we środki z budżetu, na które musi wyrazić zgodę 
Rada Gminy. Informację te potwierdził przewodni-
czący Jan Sikora.

Jeśli zaś idzie o komunikację BUS - ami, wójt 
ogłosił już dwa przetargi i nikt się nie zgłosił ze 
względu na jej nieopłacalność (za mało pasaże-
rów). Wójt ostatnio interweniował w tej sprawie 
w Starostwie Powiatowym, ale bez skutku. Jeszcze 
raz ogłosi przetarg na uruchomienie BUS-a do Za-
skala. Przeprowadzi też rozmowy z właścicielami 
BUS-ów.

Oświetlenie ulic: taki wniosek znajdzie się 
w projekcie nowego budżetu  gminy na 2008 
r. Jeśli rada go zaakceptuje, oświetlenie będzie 
budowane. 

- Muszę działać zgodnie z prawem - powiedział 
wójt, nie mogę samodzielnie podejmować decyzji 
dotyczących inwestycji. I tak naraziłem się już na 
zarzuty, że Bęczków jest nadmiernie oświetlony, że 
preferuję tę miejscowość, jako jej mieszkaniec... 
Co zaś się tyczy lustra, można go, oczywiście, 
założyć, ale ile czasu będzie wisieć..?

Do wizyty mieszkańców Beczkowa ustosun-
kował się także radny z tej  wsi Andrzej Czaja: 
- Jestem zniesmaczony tą niespodziewaną wizytą, 
o której nikt mnie nie poinformował – powiedział. 
Takie sprawy powinno się załatwiać inaczej... 

O metodzie presji na wójta i radnych, jaką 
zastosowali mieszkańcy Beczkowa, ze swoją p. 
sołtys,  niezbyt pochlebnie wypowiadano się także 
w kuluarach sesji, podczas przerwy...

Realizując porządek obrad, rada przyjęła kilka 
uchwał, w których stwierdziła wygaśnięcie man-
datu radnego Marcina Cedro z Cedzyny, na jego 
prośbę, w związku z podjęciem pracy w admini-
stracji rządowej. Radnemu podziękowano za pracę 
w radzie: wójt wręczył mu List Gratulacyjny.

Radni dokonali następnie wyboru ławników: 
przewodnicząca zespołu ds. opiniowania kandy-
datów na ławników Małgorzata Stępnik przedsta-
wiła protokół z opiniami o kandydatach, po czym 
wybrano komisję skrutacyjna do przeprowadzenia 
tajnych wyborów. Po kilku dogrywkach (niektórzy 
kandydaci otrzymywali taka samą liczbę głosów) 
wybrano ławników, którymi zostali:
-  do Sądu Okręgowego: Anna Bryk i Anna Fur-

manek;
-  do Sądu Rejonowego: Wiesław Janus, Jolanta 

Krzysiek i Dorota Matuszewska;
-  do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 

Jadwiga Adamus.
-  określono cenę skupu 1 q żyta stanowiącej pod-

stawę do naliczania podatku rolnego w 2008 r. 
– wynosi ona 30 zł,

-  określono wysokość stawek podatku od nieru-
chomości – radni obniżyli propozycje wójta, 
mimo iż od kwoty pobranych podatków zależy 
m.in. dotacja państwa do budżetu gminy,

-  określono stawki podatku od środków transpor-
tu – niewielkie zmiany dotyczą tylko niektó-
rych pojazdów,

-  dokonano zmian w budżecie gminy na 2007 
r. – polegających na przeniesieniu wydatków, 
między działami, na kwotę ponad 80 tys. zł,

-  ustalono najniższe wynagrodzenie w I kat. za-
szeregowania wartości 1 pkt. dla pracowników 
jednostek organizacyjnych gminy,

-  utworzono rachunek dochodów własnych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli 
Jachowej,

-  uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej RG – o 
radną Dorotę Kot,

-  przyjęto zmiany do Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów,

-  pozytywnie zaopiniowano projekt planu aglo-
meracji o nazwie Łagów,

-  utworzono nowe obwody głosowania – w 
związku ze zmianą liczby mieszkańców w ist-
niejących obwodach. Obecnie na terenie gminy 
będzie 8 obwodów głosowania: Bęczków, 
Cedzyna, Górno, Krajno, Leszczyny, Radlin, 
Skorzeszyce oraz Wola Jachowa

Radni wysłuchali wniosku Wiesławy Juch-
nowskiej, w imieniu nauczycieli mieszkających 
w Domu Nauczyciela w Bęczkowie, w sprawie 
wykupu przez nich mieszkań w tym obiekcie. 
Przewodniczący rady Jan Sikora stwierdził, że 
sprawa dotyczy także mieszkań w innych domach 
nauczyciela na terenie gminy. Problem przeanali-
zuje Komisja Oświaty RG.

W sprawozdaniu o swojej pracy między sesjami 
Rady Gminy, wójt poinformował m.in. o podpisa-
niu umowy na obsługę prawną gminy z Kancelarią  
Radców Prawnych - Barbara Dyrowska - Jelonek. 
Mówił również o przetargach na komunikację 
BUS-ami, na które nikt nie zgłosił akcesu.

Wójt gminy oraz przewodniczący RG poin-
formowali o złożonych przez radnych i funkcyj-
nych pracownikach urzędu oraz jednostek gminy 
oświadczeniach majątkowych.

Miłym akcentem sesji było wręczenie Listu 
Gratulacyjnego niżej podpisanemu, w związku z 
ukazaniem się, w październiku br., 100 numeru 
„Gołoborza” - szerzej na ten temat na str. 3.

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos 
zabrali: Jerzy Janus, Jan Sikora i  Andrzej Czaja, 
podnosząc problemy gminy i swoich sołectw 
(szczegóły w protokóle z obrad – do wglądu w 
UG). Wicewójt Wiesław Skalski poinformował 
także o prowadzonej na terenie gminy konserwacji 
urządzeń melioracyjnych oraz o zamierzeniach w 
tej dziedzinie. Na tym sesję zamknięto.

  Jerzy Kosowski

List Gratulacyjny wręczają Marcinowi Cedro: wójt 
Jarosław Królicki i przewodniczący RG 

– Jan Sikora.

Ławników wybierają: najstarszy radny
Henryk Klimek...

 ... i najmłodszy radny Emil Machul.
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Zmiany w studium zagospodarowania 
przestrzennego gminy

Z sesji Rady gminy

Kolejna sesja Rady Gminy odbyła się 15 listopada br. a jej głównym celem było przy-
jęcie zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Górno”.

Sesję rozpoczął przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikora, motywując konieczność jej pilnego 
odbycia. Powitał uczestników obrad z wójtem 
Jarosławem Królickim oraz przedstawicieli Biura 
Planowania Przestrzennego z Tarnowa: Marię 
Mierzwę i Tomasza Oberca. Po przyjęciu porządku 
obrad, przystąpiono do jego realizacji.

Na początku wójt przedstawił właścicielkę 
Kancelarii Radców Prawnych s.c. Barbarę Dyrow-
ską – Jelonek, z którą podpisał umowę na obsługę 
prawną gminy. Pani mecenas, na prośbę radnych, 
wyjaśniła problem wykupu działek pod oczysz-
czalnię  ścieków w Skorzeszycach: już 20 listopada 
br. w Kielcach właściciele sprzedawanych gruntów 
będą podpisywać akty notarialne. Jest problem 
z jedną właścicielką, która, mimo iż podpisała 
wstępną zgodę na sprzedaż gruntu, wycofała się z 
tego zamiaru. Jeśli dalsze negocjacje w tej sprawie 
nie przyniosą skutku, rozważa się wniesienie spra-
wy do sądu w celu ustalenia, że podpisane przez 
nią oświadczenie woli jest prawomocne...

Rada wysłuchała następnie propozycji zmian w 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Górno”, przedsta-
wione przez autorów tego projektu. Jak wiadomo, 

już 26 lutego 2004 r. Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego 
w granicach sołectw. Po ogłoszeniu i obwieszcze-
niu o przystąpieniu do tworzenia tego dokumentu, 
napłynęło od mieszkańców wiele wniosków, głów-
nie o nowe tereny pod zabudowę. Ponieważ ustale-
nia miejscowego planu muszą być zgodne ze „Stu-
dium”, zaszła konieczność jego zmiany. W związ-
ku z tym RG przyjęła 29 kwietnia 2004 r. uchwałę 
o przystąpieniu do zmiany „Studium”. Zmiany 
polegały m.in. na wyznaczeniu nowych terenów 

budowlanych i inwestycyjnych na terenie gminy, 
zmiany trasy drogi ekspresowej S-74, uwzględnie-
nia terenów górniczych oraz dostosowaniu zakresu 
opracowania i zapisów do wymogów ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym a także przepisów wykonawczych. 
W nowym projekcie „studium” zlikwidowano lo-
kalizację na terenie gminy wysypiska śmieci.. 

Nowy projekt wystawiono do wglądu miesz-
kańców – nie odnotowano żadnych skarg i dodat-
kowych wniosków. 

W związku z powyższym radni przyjęli uchwa-
łę o zmianach w „Studium”.

Rada przyjęła także uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2007 rok, polegających na 
zwiększeniu dochodów o 127.748 zł oraz zwięk-
szeniu wydatków o taką samą kwotę. Zwiększenie 
dochodów wynika m.in. z dotacji i subwencji z 
budżetu państwa oraz różnych rozliczeń.  Środki 
te gmina przeznaczy na załatwienie najpilniejszych 
potrzeb, m.in. na zakup komputerów i akcesoriów 
komputerowych oraz budowę pomnika dla uczcze-
nia poległych żołnierzy AK w Leszczynach.

W sprawozdaniu ze swojej pracy między 
sesjami, wójt poinformował m.in. o podpisaniu 
protokółu z odbioru kanalizacji w Radlinie, o 
rozmowach z właścicielami BUS-ów w sprawie 
zapewnienia komunikacji mieszkańcom Krajna, 
o otrzymaniu dotacji na budowę pomnika AK w 
Leszczynach oraz o otrzymanym podziękowaniu 

za współpracę od dotychczasowego wojewody 
Grzegorza Banasia.

W uzupełnieniu wicewójt Wiesław Skalski 
poinformował o skargach mieszkańców, głównie 
z Krajna, na problemy wynikające z przebudowy 
„Małej Pętli Świętokrzyskiej” (piszemy na ten 
temat oddzielnie.).

Kierownik ZUK Marek Kitliński poinformo-
wał z kolei o akcji podpisywania umów na wywóz 
śmieci z posesji. Przebiega ona dość opornie z bra-
ku chęci mieszkańców na zawieranie takich umów. 
Obecnie akcja ta prowadzona jest na terenie Ce-
dzyny. Dotyczy to zarówno właścicieli prywatnych 
posesji, jak i przedsiębiorców. Tu przypomnijmy, 
że stosowne przepisy prawne (ustawa z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku) 
oraz uchwała Rady Gminy obliguje właścicieli 
posesji i fi rm do posiadania takich umów. Ich za-
warcie będzie kontrolowane przez Urząd Gminy.

Wicewójt Wiesław Skalski poinformował 
o pracach przy konserwacji urządzeń melioracyj-
nych, wykonywanych przez Gminną Spółkę Wod-
ną. Roboty te prowadzono już w Krajnie, następnie 
wykonywane będą w Skorzeszycach, a następnie 
– jeśli pogoda pozwoli – w Radlinie.

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos 
zabrali: Janina Rubak, Mirosław Delekta, Henryk 
Klimek, Barbara Raczyńska, Małgorzata Stępnik, 
Emil Machul, Jan Zielonka, Marian Grzegolec, 
Tomasz Tofi l i Jerzy Anioł, podnosząc sprawy 
gminy i swoich sołectw (szczegóły do wglądu 
w protokóle z obrad – w UG)

Przewodniczący rady Gminy Jan Sikora poin-
formował także o zarządzeniu wojewody święto-
krzyskiego dotyczącym  wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy Górno – 27 stycznia 2008 r. Na 
tym sesję zakończono. 

(Kos.)
 

Nowy radca prawny gminy: 
Barbara Dyrowska – Jelonek.

Jerzy Kaczmarczyk, z Urzędu Gminy, pokazuje 
naniesione zmiany w „Studium”.

Uwaga, rolnicy !
Urząd Gminy w Górnie informuje 

wszystkich hodowców bydła o konieczno-
ści składaniu wniosków „o uznanie stada 
za urzędowo wolne od chorób zakaźnych” 
do Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Druki wniosków można odbierać u soł-
tysów lub w Urzędzie Gminy pok. nr 8. tel 
(041) 3023642

Wypełniony wniosek, wraz z opłatą  
w kwocie 10 zł, należy składać pod adresem: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 25 – 116  
Kielce, ul. Ściegiennego 203
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Uczciliśmy pamięć bohaterów...

W 89 rocznicęodzyskania niepodległości

SP w Leszczynach – fragment spektaklu.

Gimnazjum w Górnie – uczniowie znakomicie przygotowali się do występu.

SP Leszczyny – goście wieczornicy niepodległościowej.

Program, jaki przygotowali uczniowie, 
stanowił retrospekcję historyczną  dziejów 
Polski, począwszy od utraty niepodległości 
podczas kolejnych rozbiorów, poprzez wal-
ki niepodległościowe: utworzenie Księstwa 
Warszawskiego, powstania Listopadowe i 
Styczniowe, I wojnę światową aż do odzy-
skania niepodległości w 1918 roku. Recyta-
cje utworów m.in. Mickiewicza i Norwida, 
pieśni patriotyczne, legionowe i partyzanckie 
wprowadziły publiczność w stan głębokiej 
refl eksji i zadumy nad losami naszej Ojczy-
zny. W oczach niejednego uczestnika tego 
widowiska, zwłaszcza pamiętającego okres 
okupacji niemieckiej, zabłysła łza...

Klimat spotkania potęgowała scenogra-
fi a z napisem: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, 
z mogiłami powstańców, portretem Józefa 

Piłsudskiego – symbolem polskiej wolności, 
z biało-czerwoną fl agą oraz godłem Polski 
– Orłem Białym umieszczonym w centralnej 
części sceny...

Na zakończenie widowiska wszyscy jego 
uczestnicy, na stojąco odśpiewali „Boże coś 
Polskę...”

Brawom i za-
chwytom nie było 
końca. Wójt gminy, 
dziękując wyko-
nawcom i twórcom 
tego wzruszającego 
przedstawienia po-
wiedział m.in.: 

- Gdyby żył Józef 
Piłsudski, pewnie 
byłby dumny z tego 
widowiska i że ma 
tak uzdolnioną mło-

dzież...
A ksiądz pro-

boszcz Zaborek: 
- Pobeczałem się, 
słuchając tego, 

w z r u s z a j ą c e g o 
występu... Obydwaj 
goście serdecznie 
podziękowali wyko-
nawcom i opiekunom 
za głębokie przeżycia 
i możliwość histo-
rycznej refl eksji...

Twórcami przed-
stawienia byli: Elż-
bieta Sańpruch i Jo-

anna Kobiec, zaś o oprawę muzyczną zadbał 
Sławomir Wiech. (Kos.)

„Żeby Polska była Polską”

Pod takim hasłem, 16 listopada br., 
w Gimnazjum w Górnie, odbyła się uroczy-
sta akademia poświęcona Świętu Niepod-
ległości. Przybyli na nią, obok młodzieży 
szkolnej, rodziców i nauczycieli, kombatanci 
II wojny światowej, partyzanci: por. Henryk 
Kućmiński – kierownik kieleckiego Biura 
Światowego Związku Żołnierzy AK, Włodzi-
mierz Gruszczyński - ps. „Jach” - z Oddziału 
AK „Jędrusie” oraz miejscowi kombatanci: 
Otylia Białogońska i Stanisław Stąporek - 
prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP. 

Władze gminy reprezentowali: wicewójt 
Wiesław Skalski oraz kierownik ZOS Bar-
bara Raczyńska. Obecny był również sołtys 
Górna Marian Grzegolec.

Akademię otworzył i gości powitał dyrek-
tor gimnazjum Grzegorz Niestój, nawiązując 
do historycznych uwarunkowań odzyskania 
wolności przez nasz kraj. Po części okolicz-
nościowej wystąpili młodzi artyści z Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum. Zaprezentowali 
piękny, wzruszający montaż słowno-mu-
zyczny – retrospekcję historyczną naszej 
Ojczyzny. Były wiersze patriotyczne, pieśni 
legionowe i partyzanckie, które  wzruszyły 
publiczność. Dali temu wyraz, po występie, 

kombatanci, zabierając głos i wspominając 
trudne czasy okupacji. Żołnierz AK, Wło-
dzimierz Gruszczyński przekazał na ręce 
dyrektora szkoły swoją książkę pt. „Lotna 
sandomierska – dzieje oddziału partyzanc-
kiego”, prosząc, by trafi ła ona do szkolnej 
biblioteki.

Uroczystość zakończył dyrektor gimna-
zjum, dziękując uczniom i ich nauczycielom 
za występ oraz gościom za przybycie na 
uroczystość.

Dodajmy, że scenariusz akademii powstał 
pod opieką nauczycielki Wiesławy Karyś a 
o oprawę muzyczną zadbali: Grzegorz Karyś 
i Robert Kusztal.  

(J.)



GO£OBORZE20.11 - 20.12. 2007 r. 5

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 
gminnych wygrała fi rma Aleksandra 
Bryka z Bęczkowa, ta sama, która dbała 
o przejezdność dróg w minionym sezonie. 

Dysponuje ona odpowiednim sprzętem 
i - jak podkreślają użytkownicy – radziła 
sobie ze skutkami zimy całkiem dobrze. Jak 
będzie w tym sezonie, zobaczymy.

A oto telefony pogotowia zimowego: 
41-30-23-204, kom.: 0509-964-340.

Zimowe utrzymnanie 
dróg

sowania przez p. dyrektor na ucznia przy pomocy 
olbrzymiego ołówka – codziennego atrybutu każ-
dego ucznia.

W niecodziennej uroczystości - 24 październi-
ka br. - wzięli udział, obok rodziców i nauczycieli, 
także: przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora 
oraz wicewójt gminy Wiesław Skalski. Goście 
obdarowali bohaterów imprezy pluszakami. Dzieci 
otrzymały ponadto prezenty od swoich starszych 
kolegów oraz bajki od Rady Rodziców.

Po ceremonii zaprzysiężenia dzieci 
spotkały się ze swoimi rodzicami i p. wy-
chowawczynią w świetlicy szkolnej, gdzie 
przygotowano im słodki poczęstunek. Teraz 
był czas na dokładne obejrzenie prezentów 
i wymianą wrażeń. A tych było co nie miara...

Uroczystość w Bęczkowie
W Szkole Podstawowej w Bęczkowie, 

12 października br., odbyło się uroczy-
ste ślubowanie uczniów klasy pierwszej, 
połączone z obchodami Dnia Edukacji 
Narodowej.

22 uczniów pod kierunkiem wychowawcy p. 
Jolanty Janyst zaprezentowało przedstawienie pt. 
„Fizia idzie do szkoły”, a następnie w obecności 
p. dyrektor Elżbiety Kasperek, zastępcy wójta p. 
Wiesława Skalskiego oraz nauczycieli, uczniów i 
rodziców złożyli ślubowanie.

Od rodziców i zastępcy wójta otrzymali słodkie 
upominki, a pani dyrektor życzyła pierwszakom 
samych szczęśliwych chwil w szkole.

Po pasowaniu na uczniów wystąpili uczniowie, 
przygotowani przez p. Wiesławę Sokół, którzy 
zaprezentowali przedstawienie z okazji obchodów 
Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 

Przysięga
pierwszaków

dokończenie ze strony 1

Wójt Jarosław Królicki i przewodniczący Rady Gminy, w towarzystwie radnego Mirosława Delekty, 
przekazują List Gratulacyjny red. naczelnemu „Gołoborza” Jerzemu Kosowskiemu.

100 numerów „Gołoborza” !

Gratulacje na sesji Rady Gminy

W październiku br. ukazał się 100 numer Miesięcznika Samorządowego „Gołoborze”! Oznacza 
to, że nasza gazeta jest z Czytelnikami już przed 100 miesięcy, a więc przez osiem lat i cztery mie-
siące.

Zaczęło się wszystko latem 2000 roku, kiedy to 
z inicjatywą utworzenia gminnej gazety wystąpili 
ówcześni włodarze gminy: przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora oraz wójt Mieczysław Pindral. 
Zwrócili się oni do znanego dziennikarza kie-
leckiego, Jerzego Kosowskiego, który wcześniej 
wystąpił z inicjatywą tworzenia gminnych gazet 
samorządowych. Wkrótce decyzję o powołaniu 
gminnego publikatora zaakceptowała Rada Gmi-
ny. 

Pierwszy numer  „Gołoborza” ukazał się w 
lipcu 2000 roku i od tej pory ukazuje się regularnie 
co miesiąc.

Nasza gazeta towarzyszyła wielkim przemia-
nom jakie w tym czasie zaszły w gminie: byliśmy 
na wszystkich, znaczących inwestycjach: na budo-
wie dróg gminnych i powiatowych, które zmieniły 
całkowicie warunki jazdy po gminie, towarzyszy-
liśmy budowlanym przy budowie oczyszczalni 
ścieków w Cedzynie i kanalizacji gminnej, które 
to inwestycje zmieniły zdecydowanie warunki 
życia na wsi, odwiedzaliśmy nowo budowane 
szkoły: w Woli Jachowej, Górnie i Krajnie, salę 
gimnastyczną w Leszczynach, także remonto-
wane placówki: w Radlinie, Skorzeszycach i  
Bęczkowie. Wspólnie cieszyliśmy się z dziećmi 
i młodzieżą, widząc systematycznie poprawiające 
się wyposażenie szkół, organizowanie pracowni 
komputerowych. Relacjonowaliśmy  zmiany na 
lepsze w ośrodkach zdrowia w Górnie i Radlinie, 
wspólnie ze strażakami z OSP otwieraliśmy nowe 
strażnice i podziwialiśmy nowo pozyskany sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. Z dumą przyjęliśmy nowo 
oddaną inwestycję na zrębie starej szkoły w Woli 
Jachowej, znakomicie wyposażony Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

Niemal w każdym numerze odnotowujemy 
postępy w oświacie i sukcesy naszych uczniów 
w różnego rodzaju konkursach i programach 
unijnych, np. „Szkoła Marzeń”. Cieszymy się 

z sukcesów naszych zespołów regionalnych: 
„Bęczkowian” i „Górnianecek” oraz ich solistów, 
odwiedzamy twórców ludowych, ludzi ciekawych 
swoimi pasjami.

Na co dzień uczestniczymy w życiu gminy, 
przekazując informacje z działalności gminnej 
władzy samorządowej, wójta, jednostek organiza-
cyjnych gminy.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, z okazji 
ukazania się 100 numeru „Gołoborza”, wójt Jaro-
sław Królicki oraz przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikora wręczyli redaktorowi naczelnemu 
gazety Jerzemu Kosowskiemu  List Gratulacyjny 
z życzeniami dalszych sukcesów redakcyjnych. 
Do życzeń i gratulacji dołączyli radni oraz sołty-
si. Redakcja otrzymała też wiele gratulacji drogą 
telefoniczną. Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
pamięć i dobre słowa.
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Refleksyjne strofy...
VI Konkurs Poezji Religijnej im. Karola Wojtyły

 Daria Bugajska i Weronika Snopek z Leszczyn.

Marysia Sańpruch i Szymek Ozga 
ze SP w Leszczynach.

Krzysztof Krajcarz ze SP w Cedzynie.

Paweł Budzisz ze szkoły w Bęczkowie.

Wśród publiczności: mamy i nauczycielki uczestników konkursu.

Już po raz szósty w Szkole Podstawowej w Porzeczu, gm. Miedziana Góra, odbył się 
Konkurs Poezji Religijnej im. Karola Wojtyły, w którym wzięła udział rekordowa liczba 
– 126 uczniów z całego regionu świętokrzyskiego. Wśród uczestników konkursu byli tak-
że przedstawiciele ze szkół w naszej gminie.

Konkurs jest organizowany przez SP w 
Porzeczu, Parafi ę w Chełmcach oraz Radę 
Gminy w Miedzianej Górze. Jego przed-
miotem jest poezja religijna: recytowana i 
tworzona, zaś jego celem jest uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na wiarę w Boga i piękno 
poezji. Konkurs – jak piszą w regulaminie or-
ganizatorzy – jest formą wyrazu wdzięczno-
ści Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Papieża 
– Polaka.

Współzawodnictwo odbyło się w ka-
tegoriach: recytacja poezji religijnej oraz 
twórczość własna. Uczestników podzielono 
na grupy – klasy: I –III i IV-VI SP oraz 
gimnazja. Prezentacja odbywała się na szcze-
gólnych warunkach: nie wolno było używać 
rekwizytów, gestykulacji oraz podkładów 
muzycznych. Liczyła się tylko własna sztu-
ka...

Sponsorzy, m.in. gmina Miedziana 
Góra, Radio „Kielce”, „Caritas” ufundowali 
zwycięzcom konkursu nagrody rzeczowe, 
wszystkim uczestnikom konkursu zapewnio-
no gadżety, herbatę oraz posiłek.

Reprezentację gminy Górno stanowili:  
Szkoła Podstawowa Leszczyny: Weronika 
Snopek, Daria Bugajska, Maria Sańpruch 
oraz Szymon Ozga, Szkoła Podstawowa w 
Cedzynie: Adrian Janus i Krzysztof Krajcarz, 

który przyjechał na 
konkurs pod opieką 
swojej mamy, dyrek-
tor SP w Cedzynie 
– Ewy Krajcarz, 
szkoła w Bęczkowie: 
Paweł Budzisz. 

R e p r e z e n t a n -
ci naszej gminy 
wprawdzie nie za-
jęli nagrodzonych 
miejsc w konkursie, 
ale zaprezentowali 
wysoki poziom re-
cytacji oraz szeroki 
repertuar poezji. 
Każdy z uczestników 
otrzymał dyplom za 
udział w tej presti-
żowej imprezie oraz 

upominki rzeczowe. 
Warto wspomnieć, iż obsługę elektronicz-

ną konkursu zapewnił dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Woli Jachowej Jerzy Snopek.

Uczestnictwo w  konkursie, to duże 
przeżycie emocjonalne i estetyczne –jak 
powiedzieli po jego zakończeniu wyróżnieni 
uczestnicy. To także hołd jaki złożyli Wiel-
kiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II.

Zakończył się remont jadalni oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w 
Górnie: uczniowie otrzymali stołówkę z prawdziwego zdarzenia, wyposażoną w odpo-
wiednie zaplecze. Całkowicie przebudowano kuchnię, wydawalnię posiłków oraz zmy-
walnię. Środki na ten cel wyasygnował Gminny Ośrodek pomocy Społecznej.

Gorące posiłki w szkole
Od 18 października br.

Dzięki temu już od 18 października br. 
ponad 100 uczniów korzysta z gorących po-
siłków, przywożonych, w specjalnych termo-
sach, z kuchni Szkoły Podstawowej w Woli 
Jachowej. Dzieci otrzymują – na przemian 
– bądź gorącą zupę, bądź II danie. Posiłki, 

jak potwierdzają szkolni konsumenci, są 
smaczne i zyskują coraz to więcej chętnych. 
Ich liczba z każdym dniem powiększa się. 
Zupy oraz II dania wydawana są na długich 
przerwach.

(J.)
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Wycieczka
do stolicy

Śladami Powstania Warszwskiego

24 października br. rano spod Szko-
ły Podstawowej w Krajnie wyruszył do 
Warszawy luksusowy autokar wraz z 40 
uczniami i 4 nauczycielami. Wycieczkę 
zorganizował dyrektor Andrzej Michalski 
po to, aby rozszerzyć wiedzę historyczną 
uczniów. Opiekę nad nami sprawowały 
także: Dorota Borowiec, Małgorzata Mól, 
Anna Kaleta. 

Środki fi nansowe na wycieczkę uzyskano z 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, w ramach pro-
gramu „Podróże historyczno - kulturowe w czasie 
i przestrzeni”. Uczniowie złożyli się po 1 zł na 
kwiaty, które złożyli przed pomnikiem Powstania 
Warszawskiego.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania 
Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Po obejrzeniu 
i dotknięciu autentycznych eksponatów, byliśmy 
wzruszeni i zachwyceni.

Po wyjściu z muzeum weszliśmy do pięknego 
kościoła. Następnie udaliśmy się przed pomnik ks. 
Jerzego otoczonego różańcem z kamieni i łańcu-
cha. Uczciliśmy Jego pamięć minutą ciszy.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie 
Placu Krasińskich, który był centralnym miejscem 
obrony Starówki w czasie powstania. Tu znajduje 
się Pałac Krasińskich, w którym stacjonowali 
żołnierze „Parasola”. Na ulicy Miodowej i Długiej 
jest właz do kanałów, przez który wycofywali się 
powstańcy do Śródmieścia. Miejsce to upamiętnia 
stosowna tablica. Obecnie na placu znajduje się  
Pomnik Powstania Warszawskiego (na zdjęciu). 
Nasi koledzy: Patryk Szlufi k z  Kamilą Szlufi k 
złożyli na tym miejscu piękny wieniec. Następ-
nie udaliśmy się w kierunku Starego Miasta. Po 
drodze, przy ulicy Długiej zobaczyliśmy Pałac 
Raczyńskich, który obecnie znajduje się Archiwum 
Główne Akt Dawnych. W czasie powstania był 
tam szpital. Na budynku znajduje się pamiątkowa 
tablica, która informuje o tym, że Niemcy wymor-
dowali tam 420 rannych. Zwiedziliśmy również  
Stare Miasto oraz Plac Zamkowy, na którym stoi 
kolumna Zygmunta III Wazy. 

 Po fascynującej wędrówce po Starym Mie-
ście trochę zgłodnieliśmy, więc pojechaliśmy do 
McDonalds’a.    

Po południu wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do domu.

Po wycieczce zrozumieliśmy, że warto jest 
czcić tych, którzy tak bardzo poświęcili się naszej 
Ojczyźnie i tak bardzo wierzyli w zwycięstwo.
Martyna Kuroś, Monika Szlufi k, Kinga Kałuża

Problemy przy „Małej Pętli”...
na zebraniu z mieszkańcami

Dlaczego nie uwzględniono chodników?

Modernizacja tzw. „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, czyli drogi wojewódzkiej nr 752: od 
skrzyżowania drogi krajowej nr 74 w Górnie, aż po granice gminy - do drogi na Kraj-
no Zagórze, prowadzona - na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach, przez fi rmę „TRAKT”, przebiega szybko i sprawnie. Rzecz w tym, że nie 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy, zwłaszcza z Krajna, są w pełni zadowoleni z tej inwe-
stycji, prowadzonej z pomocą środków unijnych...

Dali temu ostatnio wyraz w pismach do 
wójta gminy Górno, podpisanych przez kil-
kadziesiąt osób. W pierwszym, datowanym 
5 listopada br., czytamy m.in.: „ My, miesz-
kańcy wsi Krajno (przy szosie) wzywamy 
Wójta Gminy Górno do zainteresowania się 
tym, jaki kształt będą mieć „rozwiązania dro-
gowe”: oprócz drogi dla pojazdów, chcemy 
wiedzieć, czy my i nasze dzieci, mamy prawo 
– za unijne pieniądze – chodzić do szkoły, ko-
ścioła czy, po prostu, na spacer, po chodniku, 
czy w dalszym ciągu po błotnistym, zawa-
lonym poboczu? (...) Pragniemy, aby nasza 
wieś po zakończeniu prac budowlanych nie 
stała się koszmarem z powodu wielu zanie-
dbań wykonawcy, często zapoczątkowanym 
już na etapie projektu...”

W innym piśmie, datowanym 25 listopada 
br., kilkudziesięciu mieszkańców gminy pi-
sze do wójta gminy: „Rodzice uczniów Szko-
ły Podstawowej oraz Gimnazjum w Krajnie 
zwracają się z uprzejmą prośbą o wybudowa-
nie chodnika dla pieszych, przy drodze woje-
wódzkiej nr 752, na odcinku: Urząd Gminy 
w Górnie – szkoła w krajnie – w ramach 
likwidacji miejsc niebezpiecznych.

Droga wojewódzka nr 752 po remoncie 
jest bardzo niebezpieczna, znacznie zwięk-
szyło się natężenie ruchu samochodów 
osobowych i ciężarowych, które często 
przekraczają dozwoloną prędkość. W chwili 
obecnej droga ta jest doskonałym tranzytem 
dla ruchu: Lublin – Warszawa.

Pomimo remontu drogi, nie zaprojek-
towano chodnika, czyli wydzielonego 
pasa służącego do poruszania się pieszych, 

a planowane wydzielenie (poprzez wymalo-
wanie farbą) ścieżki rowerowej kwestii bez-
pieczeństwa ruchu pieszych nie rozwiązuje. 
Dlatego uzasadniona pozostaje nasza prośba 
o wybudowanie chodnika, który będzie 
służył zarówno dzieciom w drodze do i ze 
szkoły oraz wszystkim mieszkańcom.”

Ponieważ wójt nie jest ani inwestorem 
prac modernizacyjnych przy „Małej Pętli 
Świętokrzyskiej”, ani też administratorem 
drogi wojewódzkiej nr 752, ale pragnie 
pomóc mieszkańcom, wystosował pismo 
pod adresem dyrektora naczelnego ŚZDW 
Wojciecha Płazy z zaproszeniem na zebranie 
z mieszkańcami - 27 listopada br. o godz. 
11.00 w budynku Urzędu Gminy w Gór-
nie. W piśmie tym czytamy m.in.: „Roboty 
drogowe, wykonywane w ramach budowy 
„Małej Pętli Świętokrzyskiej”, spowodowały 
natężenie ruchu pojazdów. Bardzo dużym 
problemem jest brak chodników, m.in. na 
odcinku: Urząd Gminy w Górnie – szkoła w 
Krajnie. Zamierzeniem remontu drogi woje-
wódzkiej była likwidacja miejsc niebezpiecz-
nych, atak nie jest.

Przeprowadzone prace na terenie naszej 
gminy pozostawiają wiele do życzenia, 
zarówno w kwestii bezpieczeństwa miesz-
kańców, jak i odwodnienia pasa drogowego. 
Celem spotkania jest omówienie nurtujących, 
zarówno mieszkańców jak i władze gminy, 
problemów”.

Czy problemy mieszkańców gminy zo-
staną wzięte pod uwagę ?  Poczekajmy do 
zebrania... 

(J.)
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Wybory 2007: 16 posłów i 3 senatorów w Świętokrzyskiem

Tak głosowaliśmy
21 października 2007 roku odbyły się przyspieszone wybory do Sejmu i Senatu RP. 

Tego dnia wybraliśmy w Świętokrzyskiem 16 posłów oraz 3 senatorów.
Tegoroczne wybory charakteryzowały się 

niespotykaną od kilkunastu lat frekwencją: w 
kraju do urn wyborczych udało się 53,8 % 
uprawnionych do głosowania.

Frekwencja wyborcza w naszym woje-
wództwie, choć wyższa od poprzednich, 
należała do najniższych w kraju i wyniosła 
47,45 %. O ile w Polsce sukces wyborczy od-
niosła Platforma Obywatelska, to w naszym 
regionie dominowało Prawo i Sprawiedli-
wość.

Taki wynik spowodował następującą 
obsadę poselską w Sejmie RP: PO – 209 
mandatów, PiS – 166, LiD – 53, PSL – 31 i 
mniejszość narodowa – 1 mandat.

W naszym województwie wybory wygra-
ła PiS - 39,07 % głosów - 7 mandatów, PO 
- 27,94 % - 5, PSL - 14,72 % - 2 i LiD - 13,81 
%  - po 2 mandaty.

Do Sejmu RP z naszego okręgu wybor-
czego weszli posłowie:

Prawo i Sprawiedliwość: Przemysław 
Gosiewski – 138.406 głosów (!), Jarosław 
Rusiecki – 4637, Krzysztof Lipiec – 4525, 

Maria Zuba – 3492, Andrzej Bętkowski 
– 3112, Marek Kwitek – 2653, Waldemar 
Wrona – 2568 głosów, 

Platforma Obywatelska: Konstanty Miodo-
wicz – 33.229 głosów, Krzysztof Grzegorek: 
18.874, Artur Gierada: 10.335, Zbigniew 
Pacelt: 8455, Marzena Okła - Drewnowicz: 
7151 głosów;

Polskie Stronnictwo 
Ludowe: Mirosław 
Pawlak: 14.006 i An-
drzej Pałys: 7654 głosy;

Lewica i Demokraci: 
Sławomir Kopyciński: 
8778 i Henryk Milcarz: 
7.960 głosów.

Do Senatu wybrani 
zostali: Grzegorz Banaś 
– PiS (177.432 głosy), 
Adam Massalski – PiS 
(134.185 głosów) oraz 
Michał Okła – PO 
(136.787 głosów). 

A jak głosowaliśmy w naszej gminie ? Do 
komisji wyborczych poszło 46,80 % upraw-
nionych do głosowania. Wyborcy zdecydo-
wanie największe zaufanie okazali PiS-owi, 
na które zagłosowało 57,44 % mieszkań-
ców. Na drugim miejscu uplasowała się PO 
– 22,22 %, potem: PSL – 18,18 i LiD – 7,39 
% głosów.

Najwięcej głosów w naszej gminie uzy-
skali - do Sejmu RP: Przemysław Gosiewski 
(PiS): 1.991, Alfreda Zawierucha-Rubak 
(PiS): 425, Zdzisław Wrzałka (PO): 325 oraz 
do Senatu: Grzegorz Banaś (PiS): 2.368. (J.)

(J.)
Na zdjęciu: OKW w Radlinie: Głosuje Ga-

briela Wójcik z córką Sandrą.

Sport szkolny

Pierwsze zawody piłkarskie
24 października br. rozegrano pierwsze w tym roku szkolnym zawody, rozpoczynając 

współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych gminy Górno. Jako pierwsi wystarto-
wali młodzi piłkarze w rozegranym w Krajnie turnieju halowej piłki nożnej.

Gospodarze i zarazem organizatorzy tj. dyrek-
tor Szkoły Podstawowej p. Andrzej Michalski oraz 
nauczyciel wychowania fi zycznego p. Sławomir 
Tofi l zapewnili sportowcom transport, a także 
właściwe warunki do rozegrania turnieju. Do za-
wodów zgłosiło się siedem szkół podstawowych z 
terenu gminy Górno.                                   

W wyniku przeprowadzonego losowania utwo-
rzono dwie grupy:

Grupa I:           Grupa II:
1.SP Górno.     5.   SP. Wola Jachowa                             
2.SP Radlin.     6.   SP.  Skorzeszyce
3.SP. Krajno     7.   SP. Cedzyna
4.SP. Bęczków                                      
W grupach rozegrano mecze systemem każdy 

- z każdym. W fazie eliminacji wyłoniono kolej-
ność w grupach. Do gier fi nałowych awansowały 
drużyny, które zajęły pierwsze dwa miejsca w 
swoich grupach.

W meczu o III miejsce w turnieju wystąpiły re-
prezentacje szkół podstawowych z Bęczkowa oraz 
z Radlina. Lepszymi okazali się chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej w Radlinie.

W meczu o I miejsce, rozegranym pomiędzy 
reprezentacjami szkół podstawowych z Woli Ja-

chowej i Skorzeszyc, rozstrzygnięcie zapadło w 
regulaminowym czasie. Wygrała drużyna z Woli 
Jachowej 4:1.

Końcowa klasyfi kacja halowego turnieju piłki 
nożnej przedstawia się następująco:

I  miejsce - Wola Jachowa - opiekun  Jerzy 
Krzyszczak, II  - SP Skorzeszyce - opiekun Joanna 
Cedro, III - SP Radlinie - opiekun Wojciech Szyda

Pierwsze trzy zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Zawody przebiegały w sportowej atmos-
ferze, a rywalizacja w duchu fair - play. Wszystkie 
mecze sędziowali nauczyciele wychowania fi -
zycznego, będący opiekunami uczestniczących w 
rozgrywkach zespołów.

 Sprawozdanie opracował:  z-ca sekretarza 
Zarządu Oddziału Gminnego SZS w Górnie: Jerzy 
Krzyszczak

Obóz sportowo-rekreacyjny 
w Międzyzdrojach

Uczniowski Klub Sportowy UKS Gimnazjum 
Górno zorganizował szkolnym lekkoatletom obóz 
sportowo-rekreacyjny nad morzem w Międzyz-

drojach.
Na obozie tym uczestniczyliśmy w treningach 

porannych, popołudniowych na stadionie, grach 
rekreacyjnych: piłce plażowej i wodnej, ringo, 
tenisie stołowym. Byliśmy na kilku wycieczkach: 
zwiedziliśmy: wiatrak w Świnoujściu, latarnię 
morską w Świnoujściu( najwyższą w Polsce i Eu-
ropie), Muzeum Figur Woskowych, odbyliśmy rejs 
statkiem pirackim po Bałtyku

Pod koniec obozu odbyły się zawody LA 
wszystkich dwustu uczestników sportowych waka-
cji, gdzie zdobyliśmy 6 miejsc na podium.

Trenerem i głównym organizatorem wyjazdu 
był nauczyciel wf. Waldemar Możdżonek.

Zawody w lekkiej atletyce
  
W Kielcach odbyły się Mistrzostwa Wojewódz-

twa w Lekkiej Atletyce, na których zdobyliśmy 7 
medali. W skoku o tyczce: I m. - Michał Raczyń-
ski, II - Mateusz Kałuża, III - Jacek Siarek; biegi 
300 m/płotki: II m.- M. Raczyński, III - M. Kałuża; 
w skoku wzwyż chł.: II - Paweł Jamrożek, III - 
Wojtek Pedrycz.

Również w Kielcach odbyły się Mistrzostwa 
Makroregionu w LA. Zdobyliśmy tam 1 medal 
– III miejsce M. Raczyński (tyczka) oraz 8 pkt. 
do punktacji ogólnopolskiej. Uczniowie, którzy 
zdobyli punkty to: M. Raczyński, M. Kałuża, J. 
Siarek, A. Dawid, K. Korus, O. Siarek, A. Grze-
golec - tyczka.

                                                       
Przygotowala: Iwona Możdżonek


