Szanowni Państwo!
W piątek 20 czerwca wszystkie szkoły zakończyły rok szkolny 2007/2008,
dyrektorzy szkół wspólnie z nauczycielami ocenili ten rok szkolny pod kątem
sukcesów i porażek, o porażkach głośno się nie mówi , bo przecież nie ma takiej
potrzeby, wyciąga się odpowiednie wnioski i minimalizuje się jew swojej pracy
w przyszłości. Natomiast o sukcesach należy mówić bo na sukces składa się
praca wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.
Każda szkoła i przedszkola na terenie naszej gminy takie sukcesy posiadają i o
nich się dowiemy w następnym wydaniu „Naszej gazety-Kaczory”, ponieważ
sprawozdanie z pracy każdej placówki dyrektorzy przedstawią na sesji Rady
Gminy, która odbędzie się 27 czerwca. Ja ze swojej strony chcę jednak
podkreślić wielkie osiągnięcia trzech uczniów z gimnazjum, którzy są
laureatami konkursów wojewódzkich, o nich co prawda już pisano na łamach
„Naszej gazety-Kaczory” niemniej jednak biorąc pod uwagę jak wielki sukces
osiągnęli pozwolę sobie jeszcze raz ich wymienić są to : Michał Oleszczyk ze
Śmiłowa, Alan Chomiuk i Leszek Markiewicz z Kaczor.Serdecznie Wam
gratuluję tak znakomitych osiągnięć, gratuluję Waszym nauczycielom którzy
Was przygotowywali: pani Małgorzacie Grzesiuk pani Magdalenie Wolf i pani
Iwonie Wieczorek Onyśko Gratuluję również Waszym rodzicom .
Trzech laureatów z jednej szkoły świadczy o wysokim poziomie nauczania w tej
szkole(czyli gimnazjum) oraz w szkołach do których uczęszczali poprzednio.
Przyglądając się jacy uczniowie byli nagradzani podczas uroczystości z okazji
ukończenia nauki w Gimnazjum Publicznym w Kaczorach mogę stwierdzić z
całą odpowiedzialnością ,że praca we wszystkich szkołach na terenie naszej
gminy jest ustawiona na bardzo wysokim poziomie nauczania i to daje
wymierne efekty w całokształcie kształcenia.
Serdecznie dziękuję nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty szkół i
przedszkoli za wkład pracy wniesiony w roku szkolnym 2007/2008 i gratuluję
osiągniętych efektów Waszej pracy. Życzę uczniom, którzy ukończyli
gimnazjum pomyślności w dalszym nauczaniu , aby szkoła w której się
znajdziecie była również Wam przyjazna a wszystkim uczniom miłego i
szczęśliwego wypoczynku w czasie wakacji. Zasłużonego i przyjemnego
wypoczynku życzę także nauczycielom i pracownikom obsługi we wszystkich
placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. Wszystkiego najlepszego!
Szanowni Państwo!
Myślę ,że wszyscy mieszkańcy naszej gminy zauważyli ,że zniknęły od
pewnego czasu uciążliwości związane z działalnością zakładów utylizacyjnych
działających na terenie naszej gminy -mam na myśli oczywiście uciążliwości
związane z wydobywaniem się odorów z tych zakładów. Cieszy mnie oraz
radnych Rady Gminy fakt, że zapowiedzi właściciela zakładów pana Henryka
Stokłosy zostały zrealizowane. Zapewnienie takie składał Pan Henryk Stokłosa
na zebraniach wiejskich (w każdej miejscowości ) oraz na sesjach Rady Gminy

Kaczory. Jak trudny był to problem do zrealizowania znali wszyscy, którzy byli
wtajemniczeni w sposób rozwiązywania tego problemu.
Podejmowane próby –realizowane inwestycje w celu likwidacji tych
uciążliwości nie dawały rezultatów , dopiero po zastosowaniu najnowszej w
świecie technologii pozwoliło na ujarzmienie odorów co z wielką ulgą
przyjmujemy wszyscy i gratulujemy właścicielom Państwu Annie i Henrykowi
Stokłosom ,oraz ich pracownikom za osiągnięte efekty. Według zapowiedzi
prezesa tej firmy pana Przemysława Andryszaka w najbliższym czasie
wszelkie zapachy znikną bezpowrotnie .W chwili obecnej trwa rozruch
technologiczny zamontowanej linii co może spowodować pewne perturbacje
rozruch ma być zakończony w lipcu tego roku.. Chcę poinformować Państwa, że
radni Rady Gminy wraz ze mną udadzą się po najbliższej sesji do zakładu w
celu obejrzenia zamontowanej linii technologicznej, oraz poznania zasady
działania.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję osiągniętych efektów. Życzę dalszej pełnej
sukcesów działalności zakładów „Farmutil H.S”z pożytkiem dla właścicieli
i mieszkańców gminy Kaczory. Jak zawsze trzymam kciuki za Waszą
pomyślność i wszystkich pracowników Państwa zakładów.
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich
mieszkańców naszej gminy.
Brunon Wolski
(wójt gminy)

